نظریه های سازمان و مدیریت
مدیریت ثبت اسناد و امالك
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا
دکتر محمدحسن حد ادی
دورههای پیشرفت و تكامل سازمان و مدیریت :
الف -تمدنهای کهن یا قدیم :
اجتماع انساني از نخستين روزي كه پديد آمد بطور كامل با هم خواص روحي و فيزيكي همراه انسان رو به
كمال بوده و است .اولين اجتماعي كه در بين بشر بوجود آمد اجتماع خانوادگي بوده كه بر اثر ازدواج پيدا
شده است .دليل مطلب آن است كه بعضي از غرايز توسط خود فرد ارضاء ميگردد مانند غذا خوردن و كارهاي
مشابه .اما بعضي غرايز و ابزار مربوط به آن ،جهت ارضاء نيازمند انسان ديگري است و از اينجاست كه مفهوم
استخدام اوليه شكل ميگيرد .اين استخدام اوليه كم كم به صورت رياست فرد مدير در خانواده ،رئيس
خويشاوندان ،رئيس قبيله ،رئيس ملت ،و ديگر مظاهر اجتماعي پديدار ميشود بديهي است در بين يك عده
كسي مقدم ميشود كه از همه قويتر ،شجاعتر و مدبرتر باشد .در روند تكامل اين قدرت از نظر تعداد فرزندان،
ميزان ثروت ،علم و اخالق معيار برتري قرار گرفت تا سرانجام رياست به كساني ميرسد كه به فنون حكومت،
سياست و اداره پيش از ديگران آشنا باشند در اين نوع اجتماعات به تدريج نوعي كنترل مالي ،دفترداري و
بايگاني كه به روي سنگها و تابلوهاي گلين نوشته ميشود آغاز گرديد و حتي به كارگري اصل استثناء در
مديريت اين اقوام مشاهده ميشود .بر اساس اصل استثناء در مديريت يك نفر مدير بايد به اداره اموري بپردازد
كه انجام آن امور از عهده زيردستان برنميآيد و مدير از پرداختن به امور عادي بايد پرهيز كند.
ب -قرون وسطی یا دوران رکود:
مورخان از قرون وسطي به عنوان پلي بين دنياي قديم و زمان رنسانس نام ميبرند در اين دوره بشر در قالب
نظام ارباب رعيتي و فئوداليسم تا حدودي به اشاعه افكار اداري كمك نموده است.
ج -دوران آگاهي اداري :هر چه سيستم اقتصادي ملتها كاملتر گرديد اهميت مسايل اداري و مديريت توسعه
يافت .اولين نويسندگان علمي مديريت آثار خود را درباره ملت و سازمانهاي صنعتي نوشتهاند .آدام اسميت در
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كتاب ثروت ملل بحثهاي اداري درباره صنعت را مطرح كرده و پيروان او اين راه را گسترش دادند گر چه اين
دسته از نويسندگان توجه خود را به ايجاد تئوريهاي مديريت متمركز نكرده بودند ولي به تشريح اصول مقدماتي
و وظايفي از مديريت پرداختند از اين رو قرن هفدهم را بايد سرآغاز دوره آگاهي بشريه دانش اداره امور به
طور منظم دانست.
د-قرون نوزدهم و ظهوراندیشههای مدیریت:
در اين قرن سيستم كارخانهاي جاي صنايع دستي را گرفت .مالكيت و مديريت از هم جدا گرديدند و
انديشههاي مديريت به واسطه پديدار شدن اختراعات و ابداعات ظهور يافت .اواخر اين قرن را بايد سرآغاز
اشاعه افكار مديريت علمي دانست .پيش قدمان مديريت علمي با بيان نظرياتي مانند استاندارد كاري،
طرحريزي ،تجزيه و تحليل حركت و...به انطباق انسان و ماشين پرداختند در واقع مديريت متوجه پديدههاي
داخل سازمان شد و توجه خاصي به تبادل نظر و تشكيل جامعههاي علمي و فني در مورد مشكالت اداري و
صنعتي مبذول گرديد ،كم كم موضوع مديريت به عنوان يك رشته مجزا و قابل بررسي مورد بحث قرار گرفت
و به كالسهاي درسي دانشگاه راه يافت.
هـ -قرن بيستم و آغاز جنبشهاي منظم مديريت :قرن  20تكامل چشمگيري در علم و فن اداره امور سازمانها
بوده است .در اوايل قرن نهضت مديريت علمي توجه صاحبان صنايع و مهندسان فني را به اداره امور فيزيكي
سازمان جلب كرد .حدود سالهاي  1930نهضت روابط انساني توجه و نظريات جامعهشناسان و روانشناسان را
به اداره امور انساني معطوف ساخت ،سالهاي بين دو جنگ جهاني اول و دوم ارتشهاي جهان تجربيات گرانبهايي
را در مديريت از خود به جا گذاشتند كه بعدها به صورت مكتب عملياتي و رفتاري جلوه يافت .تفكر سيستمي
در مديريت موضوعيت يافت .از دهه  1950به بعد مديريت به صورت يك بحث همگاني در تمام رشتههاي
علمي قابل طرح گرديد .صاحبنظران رشتههاي مختلف نظريه جامعهشناسان ،روانشناسان،اقتصاددانان،
سياستمداران و رياضيدانان هر كدام سازمان و مديريت را از جهت خاصي براي تحقيق و بررسيهاي فني
مناسب تشخيص دادند و باالخره شالوده علم جديد سازمان و مديريت پيريزي گرديد.
با توجه به سير تاريخي مشاهده شده نظريه سازمان و مديريت پديدهاي تكاملگر است يعني اينكه
نظريهپردازان ،با مطالعه مكاتب گذشته آنها را اساس كار خود قرار داده و به ترميم يا ارائه نظريههاي جديد
ميپردازند و به اين سير تكاملي خوشهاي افزوده و به شرح ذيل بدستهبندي ميشوند:
- -1مكتب كالسيك-سنتي(ازسال)1750شامل نظريه مديريت علمي،نظريه فرايندي،نظريه بوروكراسي
 -2مكتب نئوكالسيك-روابط انساني(ازسال )1920شامل مطالعات پوچ وباركر،مطالعات هاثورن وغيره
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 -3مكتب كمي(ازسال)1938شامل مديريت عمليات()OMوسيستم هاي اطالعاتي مديريت()MTS
 -4مكتب سيستمي(ازسال)1948شامل نظريه يادگيري سازماني،نظريه آشفتگي-آشوب
 -5مكتب اقتضايي(ازسال)1935شامل نظريه اقتضايي آلدرفر وديگران
 -6مكتب كيفيت پويا(ازسال)1975شامل نظريه مبارزه پويا،نظريه كمال مديريت،نظريه يادگيري
درسازمان ،رويكرد كايزن ،رويكرد كيفيت جامع ( )TQMورويكرد مهندسي مجدد ،كه درادمه به
شرح آنهامي پردازيم.
و نظريه ها شامل:
-

نظريه تجديدنظر طلبان

-

نظريه مكاتب تكاملي مديريت

-

نظريه جامعهشناختي

-

نظريه جنگل مديريت

نظریه فرایندی مدیریت
نظريه فرايندي مديريت بانام هنري فايول همراه است وي يكي ازبنيانگذاران مكتب كالسيك به شمار مي رود.
فايول كل امور سازمان را به "فني"" ،بازرگاني"" ،مالي"" ،ايمني"" ،حسابداري" و وظايف مديريتي تقسيم
كرد .وي وظايف مديريتي را شامل "برنامه ريزي"" ،سازماندهي"" ،فرماندهي"" ،هماهنگي" و "كنترل"
دانسته و معتقد بود اين چند وظيفه براي انجام و هدايت سازمان و استفاده كارآمد در فعاليت هاي سازماني
مي باشد .فايول14اصل راتحت عنوان اصول مديريت ارائه دادكه مديران مي توانندعمل وسبك مديريتي
رابراساس آن،جهت موفقيت خودشان تعيين كنندوآن اصول شامل،تقسيم كار،اختيارومسئوليت،وحدت
فرماندهي،وحدت مديريت،تبعيت منافع فردي ازمنافع سازماني ،جبران خدمات،متمركزسازي
تمركزكنترل،مشخص كردن خط اختيارباال به پايين ياسلسله مراتب،نظم،عدالت،انضباط كاركنان،ثبات،تشويق
ابتكارعمل وتقويت روحيه گروهي مي باشد.پيش ازفايول،معموال اعتقادبراين بودكه مديران بااين ويژگي هابه
دنيامي آيندونمي توان آنهاراساخت ولي فايول براين نكته تاكيد كرد كه مديريت هم مانند هر هنر ديگري،
يك هنر است و مي توان اين اصول را به ديگران آموزش داد.

هنری فایول و مدیریت عمومی و صنعتی
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رشته تحصيلي هنري فايول مهندسي معدن بود.او بعنوان يك فرانسوي كار خود را ابتدا در سمت مهندسي
معدن آغاز كرد ولي از سي سالگي به بعد در پست هاي مديريتي رده باال به خدمت ادامه داد.فايول در زمره
كساني است كه به دليل عرضه افكار شنيدني در اواخر عمر به شهرت رسيد.فايول معتقد است سازمان هاي
صنعتي زمينه انجام فعاليت هايي را كه در شش گروه زير قابل تفكيك هستند فراهم مي آورند:
 )1فعاليت هاي فني(توليد،تكميل،تطبيق)
 )2فعاليت هاي تجاري(خريد،فروش،مبادله)
 )3فعاليت هاي مالي(تحصيل منابع مالي و استفاده بهينه)
 )4فعاليت هاي ايمني(تامين اموال و اشخاص)
 )5فعاليت هاي حسابداري
 )6فعاليت هاي مديريتي(برنامه ريزي،سازماندهي،هدايت و رهبري،هماهنگي و كنترل)
پيچيدگي يا سادگي،كوچكي يا بزرگي سازمان ماهيت فعاليت هاي كلي آن را تغيير نمي دهدوانجام فعاليت
هاي شش گانه فوق اجفايول به شدت بر ضرورت و اجتناب ناپذير بودن فعاليت هاي مديريتي در همه انواع
سازمان ها تاكيد دارد.
فايول در پاسخ به اين سوال كه «مديريت چيست؟»آن را(مديريت) بعنوان مفهومي كه از چهارعنصر تشكيل
مي شود معرفي مي كند.آن عناصر عبارتند از:
 )1پيش نگري و برنامه ريزي
 )2سازماندهي(شكل دادن به ساختار انساني و مادي سازماني)
 )3هدايت و رهبري
 )4كنترل(نظارت بر جريان تطابق آنچه اتفاق مي افتد با مقررات كتبي و دستورات شفاهي)
تناب ناپذير است.
فايول به شدت بر ضرورت و اجتناب ناپذير بودن فعاليت هاي مديريتي در همه انواع سازمان ها تاكيد دارد.
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فايول در پاسخ به اين سوال كه «مديريت چيست؟»آن را (مديريت) بعنوان مفهومي كه از چهارعنصر تشكيل
مي شود معرفي مي كند.آن عناصر عبارتند از:
 )1پيش نگري و برنامه ريزي
 )2سازماندهي(شكل دادن به ساختار انساني و مادي سازماني)
 )3هدايت و رهبري
 )4كنترل(نظارت بر جريان تطابق آنچه اتفاق مي افتد با مقررات كتبي و دستورات شفاهي)

فایول چهارده اصل مدیریتی خود را به شرح زیر عرضه می دارد:
 .1تقسيم كار:تخصص به افراد اجازه اندوختن تجربه و در نتيجه نيل به بهره وري بيشتر را مي دهد
 .2اختيار:به حق صدور دستور و ارايه رهنمود،اختيار اطالق مي شود.
 .3تمركز يا عدم تمركز:به طور مطلق وجود ندارد.شرايط كار و كيفيت اعضاي موسسه شدت يا ضعف
تمركز يا عدم تمركز سازماني را تعيين مي كند.
 .4سلسله مراتب:سلسله مراتب اداري براي ايجاد و حفظ وحدت مسير الزم است،اما ارتباطات افقي نيز براي
سالمت بنگاه ضرورت دارد و اما مديران سطح باال بايد از جريان ارتباطات افقي اطالع داشته باشند.
 .5نظم و انتظام:وجود نظم و انتظام مادي و اجتماعي توامان ضروري است.نظم مادي از اتالف وقت و جابه
جايي بي مورد جلوگيري مي كند.نظم اجتماعي را مي توان از طريق گزينش و سازماندهي صحيح افراد
برقرار كرد.
 .6برابري و مساوات:اگر مساوات الزمه اداره موسسه تجاري باشد،با كاركنان بايد با لطف و عدالت رفتار شود.
 .7ثبات مديريت:چون پرورش مديرن توانمند وقت گير و پر هزينه است،حفظ ثبات مديريت ضرورت دارد.
 .8ابتكار و خالقيت:به كاركنان بايد اجازه ابراز ابتكاروخالقيت داده شود.
 .9روحيه همكاري:مديريت بايد روحيه كاركنان خود را تقويت كند(بمنظور هماهنگي تالش ها و ابراز خالفيت
و دوري جستن از حس حسادت كاركنان نسبت به هم).
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 .10رعايت مقررات و دستورات:امري دو جانبه است.كاركنان تنها در صورتي كه مديريت بتواند به خوبي از
عهده رهبري و هدايت سازمان برآيد،از مقررات پيروي مي كنند.
 .11وحدت فرماندهي:هر فرد بايد مشخصا تحت امر يك فرد باشد.
 .12وحدت مسير:افرادي كه در برنامه اي مشترک به انجام فعاليت هاي مشابه اشتغال دارند،بايد هدف هاي
يكساني را دنبال كنند.
 .13تبعيت منافع فرد از منافع جمع:مديريت بايد مراقب بلشد تا منافع افراد نسبت به سازمان ارجحيت پيدا
نكند.
 .14جبران خدمات:حقوق و مزايا عامل انگيزشي بسيار مهمي است.اما فايول پس از بررسي چندين نوع سامانه
جبران خدمات،نتيجه مي گيرد كه سامانه اي بي عيب و نقص براي جبران خدمات وجود ندارد.
اما جايگاه رفيع فايول در رشته مديريت چندان به اصولي كه او براي مديريت عرضه كرد و پايدار نيز بوده
اند،مربوط نيست.موقعيت او بيشتر به دليل تعريفي كه نامبرده براي مديريت پيشنهاد كرده حاصل شده است.او
اولين فرد شناخته شده اي است كه از تجزيه و تحليل نظري فعاليت هاي مديريت حمايت مي كرد.تجزيه و
تحليلي كه حدود نيم قرن از ارزيابي هاي نقادانه بدور ماند.
عناصر چهارگانه مديريت فايول مفاهيم منظمي را در اختيار مديران قرار داده است تا با استفاده از آنها به
افكار خود در مورد كارهايي كه بايد انجام دهند،نظم ببخشند.

سازماندهی کار از دیدگاه گیلبرث ها(فرانک و لیلیان)
صرف نظر از ماكس وبر كه از موضع يك دانشگاهي به چاره جويي براي افزايش كارايي ميانديشيد ،فايول،
تيلور و گيلبرت از جمله اين مديران بوده اند .آنها سازماندهي كارها و شركتها را تابع قوانين مي دانستند
كه كشف و تاكيد بر آن قوانين ،بهبود عملكرد ،كاهش هزينه و افزايش كارايي را امكان پذير مي ساخت.
در ميان دارندگان اين طرز تفكركه به عقاليي قانوني انديشان نيز شهرت يافته اند،شايد هيچكس به اندازه
فرانك گيلبرت سعي نكرده است به كارهاي سازماني با همه جزييات بپردازد.حركت،زمان و خستگي
سنجي از دستاوردهايگيلبرت هاست كه بر توليد و محيط كار اثري انكار ناپذير داشته است.با اين حال نام
او به دليد ارايه دانش حركت سنجي در يادها مانده است.
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سامانه های مدیریت:
امروزه از واژه سامانه با معناي متفاوتي ياد مي شود،اما در زمان و آثار گيلبرت از آن واژه فقط يك مفهوم
مورد نظر بود:روشي منظم و مقرربا همه جزييات براي انجام كارها.
اگر بخواهيم تكيه كالمي براي گيلبرت بيابيم،بي ترديد آن عبارت«يك بهترين راه»است.
گيلبرت از پيروان پروپا قرص ديدگاه هاي تيلور در مورد مسيوليت هاي مديريت است كه عملي ساختن
انها را وجهه همت خويش قرار داد.
حرکت سنجی:
گيلبرت در مورد اهميت موضوع حركت سنجي ترديدي به خود راه نداد«.هيچ اسرافي در جهان از هر نوع
كه باشد،با ضايعات ناشي از راهنمايي هاي غلط،يبهوده،و حركات غير الزم برابري نمي -كند».مجموع
حركات جديد بايد از ابتدا به كارآموزان آموخته مي شد.از اول به آنان نبايد اجازه داده مي شد روشهاي
غلط يا نا كارآمد را از كساني فرا گيرند كه به استفاده از آنها عادت كرده بودند.در عين حال معلوم شد كه
آموختن شيوه هاي جديد انجام كار با آدم هاي قديمي سخت دشوار است .بعالوه او مي گويد كه تازه به
مراحل اوليه حركت سنجي،كشف وظيفه بندي بهترين حركت دست يافته است.
اين تجزيه و تحليل در مراحل زير انجام پذير است.
 )1آنچه را كه در حال حاضر انجام مي دهيد،بنويسيد
 )2حركاتي را كه انجام مي دهيد بشماريد
 )3متغير هاي موثر بر هر حركت را بشماريد
 )4بهترين اقدام را مكتوب كنيد
 )5حركاتي را كه براي آن اقدام مي كنيد،بشماريد
 )6متغير هاي موثر بر هر حركت را بشماريد
متغير ها به متغير هاي مربوط حركات،كارگر،محيط ها،تجهيزات و ابزار ها در  42جنبه مختلف دسته
بندي شده اند.
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آنان حركت سنجي را چنين تعريف مي كنند«:تقسيم كار به عناصر متشكله اصلي تا حد ممكن،مطالعه
اين عناصر بطور مستقل و نيز در ارتباط با يكديگر و با تدوين روشهايي براي به حداقل رساندن
ضايعات پس ازسنجش زمان انجام عناصر تفكيك و مطالعه شده».
اكنون حركت سنجي سه عنصر را به اين شرح در بر مي گيرد:
 )1تعيين عناصر مورد سنجش.
 )2تعيين روشهاي سنجش عناصر.
 )3تعيين ابزارهاي كارآمد براي انجام سنجش.
خستگی سنجی:
بطور طبيعي حركت سنجي بايد منجر به موضوع خستگي سنجي شده باشد.حذف حركات زايد و وقت -گير
به خودي خود،ميزان خستگي را كاهش مي دهد.اما مشكل اصلي اينست كه نفس كار خستگي مي آورد.بنابر
اين يافتن بهترين تركيب كار و استراحت كه منجر به بهره ورترين شكل كار هم براي شركت و هم براي كارگر
شود،ضروري است .ميان خستگي غير ضروري منتج از كار بيهوده و خستگي ضروري ناشي از كار
ثمربخش،تفكيك قايل مي شوند.زوج گيلبرت بر اين عقيده اند كه خستگي غير ضروري با تن ندادن به كار
بيهوده و خستگي ضروري با فراهم ساختن فرصتهاي كافي براي استراحت در فواصل مناسب قابل رفع است.
زوج گيلبرت ،در زمينه خستگي سنجي كمي پيش مي روند و با نگرشي كه مي تواند ديدگاه نيمه علمي
ناميده شود به جنبه هاي غير كاري يا عوامل موثر در افزايش خستگي مي پردازند.اين موارد شامل نور،گرما
و تهويه،خطرات ناشي از آتش و فقدان تدابير ايمني،محل كار،صندلي كار ،جاي ابزاركارو لباس مي شوند.همه
اين موارد بايد مورد مطالعه قرار گيرند،زيرا هنوز امكان بهبود بخشيدن به اين موارد وجود دارد.
شيوه هاي رفع خستگي عبارت بودند ازبهبود در سالمت عمومي كار،افزايش تدريجي توليد محصول،وضعيت
هاي بهتر در حالتهاي نشسته ،ايستاده يا در حركت،بهبود كلي در نگرش و رفتار كارگران،انتقال بهتر مهارتها
بين كارگران و افزايش لحظات پر نشاط فردي و جمعي.
به اعتقاد گيلبرت حركت سنجي و خستگي سنجي_ كه هميشه بايد با هم همراه باشند_باعث آسايش جسمي
و فكري كارگران مي شود.
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انديشيدن درباره اينكه كار و عقايد زوج گيلبرت تا چه اندازه محصول موقعيت او بود و به زمان وي تعلق
داشت و بنابر اين كاربرد عمومي دارد يا ندارد،جالب است.عقايد بنيادي او در مورد روش هاي سنجش و
ارزشيابي و يافتن بهترين روش هاي كار،در بوته گذر زمان آزموده شده اند.

هربرت سایمون :رفتار اداری و تصمیم
هربرت سايمون يكي از استادان برجسته علوم سياسي و اجتماعي آمريكا به شمار مي آيد.عقايد و نوشته هاي
عميق او مباني نظري و عملي زمينه هاي مختلف را شديدا تحت تا ثير خود قرار داده -اند.سايمون ابتدا زندگي
حرفه اي خود را با تاكيد بر مديريت دولتي و پژو هش هاي عملياتي شروع كرد،اما عالقه او همواره با سمت
هاي مختلفي كه يكي پس از ديگري در دانشگاه هاي مختلف به او محول شد وسعت يافت و تقريبا همه زمينه
هاي مديريت را در بر گرفت.
اهميت بارز سهمي كه اين محقق انديشمند در پيشرفت علوم مديريت و اقتصاد داشته،با اعطاي جايزه نوبل
 1978اقتصاد به وي به صورتي بارز اعالم شده است.
سايمون مديريت را با تصميم گيري مترادف مي داند.او نسبت به تجزيه و تحليل چگونگي اتخاذ تصميم
ها،فرايند تصميم گيري و نحوه اتخاذ بهترين تصميم ها،عالقه اي خاص نشان داده است.
از ديدگاه اين دانشمند فرايند كلي تصميم گيري سه مرحله به شرح زير دارد:
 )1يافتن موقعيت هايي كه نياز به تصميم گيري دارد-جستجو گري.
 )2اكتشاف،پردازش،تجزيه و تحليل راه حل هاي مختلف-فعاليت طراحي.
 )3گزينش يكي از چند راه حل قابل احصا-فعاليت گزينش.
تجسس بايد قبل از طراحي و طراحي بايد قبل از گزينش انجام شوند.او مي گويد تسلسل وقوع اين مراحل
در عمل بسيار پيچيده تر از آنست كه در نظر اول به ذهن خطور مي كند.هر مرحله مي تواند براي خود يك
فرايند تصميم گيري پيچيده باشد.
به اجرا در آوردن تصميم ها را نيز ميتوان فرايند تصميم گيري به شمار آورد.سياست هاي اجرايي به اتخاذ
سياست هايي با جزئيات بيشتر نياز دارند.به نظر سايمون اساسا هر عمل مديريت تصميم گيري است .سايمون
به جاي تاكيد بر انسان اقتصادي،تمركز بر مطالعه «انسان اداري»را پيشنهاد مي كند به نظر او بر خالف«انسان
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اقتصادي»كه تالش خود را براي بيشينه ساختن و به حداكثر رساندن منافع مصروف مي دارد«،انسان اداري
به حد كفايت» در هر زمان بسنده مي كند-و راه حلي كه فعال رضايت بخش بوده وبه«اندازه كافي خوب»
است در پيش مي گيرد.تصميم گيرندگان در فرايند اين نوع تصميم گيري به ساده انگاري كامل رضايت مي
دهند و فقط معدود موارد نسبتا مربوطي را كه در هر زمان در ذهنشان مي گنجد براي تصميم گيري مورد
نظر قرار مي دهند.تصميم هاي فردي و سازماني بسياري از تصميم گيرندگان به يافتن گزينش شقوق قابل
قبول محدود مي شود و فقط در موارد استثنايي كشف و گزينش راه حل هاي بهينه را در بر مي گيرد.با نگرش
به موضوع از ديدگاه تجاري مي توانيم بگوييم مديران دستيابي به«حد اكثر سود»را فداي «سود كافي»مي
كنند و«قيمت مناسب يا به قول خودشان منصفانه»را به«قيمت بهينه»ترجيح مي دهند.اين نگرش به
امور،دنياي آنها را بسيار ساده مي سازد.با اين حساب چه شيوه هايي براي تصميم گيري در اختيار خواهند
بود.سايمون در پاسخ به اين سوال قايل به وجود دو گروه تصميم مي شود كه آنها را به ترتيب تصميم هاي
برنامه ريزي شده و بدون برنامه يا غير قابل برنامه ريزي مي نامد.اين تصميم ها مانع الجمع نيستند و طيفي
را مي سازند كه در يك سوي آن تصميم هاي كامال برنامي ريزي شده و در سوي ديگر آن تصميم هاي كامال
بي برنامه قرار مي گيرند.تصميم هاي عادي،جاري و تكرار پذيرند.تصميم هايي كه در چارچوب هايي مشخص
و از چيش طراحي شده اتخاذ مي شوند،تصميم هاي برنامه ريزي شده به شمار مي آيند.الزم نيست با هر بار
مطرح شدن موضوع اين تصميم ها تصميم جديدي گرفته شود.مقوالت جديد و بي سابقه و موضوع هايي كه
در چارچوبي شناخته شده نگنجند يا نتوان براي مقابله با آنها روش هاي معمول را به كار برد،ضرورت اتخاذ
تصميم هاي بي برنامه را ايجاب خواهد كرد.بي سابقه بودن موضوع يا دشواري خاص مساله را مي توان علت
نياز به تصميم هاي بي برنامه دانست.
به عقيده سايمون«كارخانه خودكار آينده بر اساس تصميم هاي برنامه داري كه اداره و دفتر خود كار هم وار
آن توليد كرده است كار خواهد كرد».

جیمز جی مارچ :ابهام و تصمیم گیری در سازمان
جيمز مارچ استاد مديريت دانشگاه استانفورد كاليفرنيا در آمريكا است.وابستگي و ارتباط مارچ با بخش هاي
علوم سياسي و جامعه شناسي دانشگاه متبوع،افق ديد گسترده او را مي نماياند.از زماني كه مارچ كار پژوهشي
خود را در دانشگاه كارنگي-ملون آغاز كرده،عالقه او متوجه تصميم گيري در سازمان گرديده است.همكاران
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برجسته او،كه در تحقيقات مر بوط به تصميم گيري سهمي عمده داشته اند،هربرت سايمون و ريچارد سايرت
بودند.
در جهان ما خرد و عقالنيت به مرزهاي ادراكي ،سياسي و سازماني محدود مي شود.از نظر ادراكي،توجه به
كميابترين منابع است.انسانها نمي توانند در آن واحد به همه چيز توجه كنند و نمي توانند در يك زمان همه
جا باشند.بنابراين آنان به بعضي عناصر برخي تصميم ها توجه مي كنند و بر خالف آن كه گفته مي شود با
توجه به جميع جهات بايد اتخاذ تصميم شود،همه جنبه ها مد نظر قرار نمي گيرند.اما اينكه چه جنبه هايي
را لحاظ مي كنند،بستگي به اين دارد كه در هر زمان چه تصميم هاي ديگري بايد گرفته شود ومي دانيم
توجه كردن به يك تصميم به منزله ناديده گرفتن ديگر تصميم هاست.
مارچ هم مانند ديگر همكار خود،سايمون،قايل به محدوديت خردمندي است.به نظر اين محققان نه تنها توجه
و تمركز منبعي كمياب،بلكه ظرفيت ذهن نيز محدود است.ذهن هر تصميم گيرنده گنجايش مقدار معيني
ازاطالعات را دارد.اين ذهن فقط مي تواند اطالعات معيني را پردازش كند و فقط مي -تواند به چند گزينه
بپردازد.
تصميم ها به وسيله اراده ،بصيرت و يا به طور گذري اتخاذ مي شوند اگر تصميم به صورت ارادي و آگاهانه
گرفته شود ،انتخاب يك بديل ،مساله را حل مي كند،هر چند كه معموال اين فرآيند وقت گير است .اگر وسيله
گرفتن تصميم بصيرت باشد،گزينه اي كه تصادفا نسبت به گزينه هاي ديگر ارجح ديده مي شود،مورد انتخاب
قرار مي گيرد .باالخره اگر تصميم به صورت گذري اتخاذ مي شود اين را القا خواهد كرد كه مساله اي باقي
نمانده و خود به خود فقط يك گزينه باقي مانده است كه انتخاب آن عمال مساله اي را حل نخواهد كرد.احتماال
غالب تصميم ها با استفاده از بصيرت يا بطور گذري اتخاذ مي شوند وموارد معدودي به طور ارادي و پس از
سبك و سنگين كردن هاي عميق تحقق مي يابند.
ویكتور وروم و شیوه تصمیم گیری هنجاری
ويكتور وروم سالها به تحقيق،تدريس و مشاوره در زمينه تحليل روانشناختي رفتار در سازمان ها اشتغال داشته
است.وروم كه در كانادا متولد شده است كار علمي خود را در دانشگاه مشهور مك گيل اين كشور،كه پايگاه
بنيانگذاران مكتب كانادا در عرصه مديريت مثل هنري مينزبرگ بوده است،آغاز كرد.او سپس در چندين
دانشگاه آمريكا تدريس و فعاليت هاي علمي خود را ادامه داد.ويكتور از وقتي كه به فعاليت هاي علمي روي
آورد خود را به مطالعه رابطه شخصيت انسان ها با ميل به مشاركت در تصميم گيري ها عالقه مند يافت.رساله
وروم بر يافته هاي تحقيقات پيشين كه حاكي از وجود رابطه مثبت ميان مشاركت در تصميم گيري با ارتقاي
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روحيه انگيزش شركت كنندگان در فرايند تصميم گيري بوده اند صحه گذاشت.آن رساله در ضمن نشان داد
كه ميزان يا شدت رابطه ميان مشاركت در تصميم گيري و ارتقاي روحيه و انگيزش با برخي ازويژگي هاي
شخصيتي شركت كنندگان در تصميم گيري ها رابطه دارد.براي مثال او دريافت كه انگيزه و روحيه مستبدين
و كساني كه نسبت به وابستگي و پيوستگي به ديگران تمايل يا نياز چنداني ندارند از امكان مشاركت در
تصميم گيري ها اثر قابل توجهي نمي پذيرندو حال آنكه جويندگان مساوات و افرادي كه سخت به وابستگي
و پيوستگي با ديكران احساس نياز مي كنند ،از مشاركت در فرايند تصميم گيري به شدت تاثير مي-
پذيرند.تحقيق مذكور به فرايند هاي متفاوت مشاركت در تصميم گيري ها اشاره داشت و بيانگر آن بود كه
فرايند هاي متفاوت مشاركت در تصميم گيري ها آثاري متفاوت و متناسب با خود را به دنبال مي آورند.
وروم و همكارانش پس از يك سري مطالعات و تحقيقات،در يك تقسيم بندي كلي ميزان مشاركت در تصميم
گيري ها را به سه دسته )1:روشهاي تصميم گيري آمرانه )2فرايند هاي مشاوره اي )3فرايند گروهي تقسيم
بندي كردند.
پس از اين تحقيقات ورو و يتن در صدد بر آمدند تا با استفاده از روشهاي باال براي سواالت زير پاسخي بيابند.
 )1وقتي مديران در جريان كار با مساله اي روبرو مي شوند كداميك از فرايند هاي فوق مي تواند آنان را در
تصميم گيري درست ياري دهد؟
 )2مديران در عمل چه فرايند هايي را براي تصميم گيري در مورد مسايل به كار مي برند!و چه عواملي بر گزينش
فرايند هاي مورد استفاده آنان و شدت تشريك مساعي مرئوسان ايشان در تصميم گيري ها اثر مي گذارد.
وروم و همكارانش ضمن پاسخ به پرسش اول بارزترين سهم را در بسط درک ما از مقوله شيوه تصميم گيري
مديران و انگيزش مرئوسان داشته اند.در واقع از نظر محققان فرايندي بهتر است كه كيفيت تصميم ها را باال
بردو زمان اتخاذ تصميم ها را كاهش دهدو تعهد مجريان تصميم ها را برانگيزد.
وروم و همكارانش براي پاسخ گويي به سوال دوم،از دو روش بهره گرفتند.طبق روش اول ،از چند مدير خواسته
شد مسايلي را كه آنان را ناگزير از تصميم گيري مي كرده است و چگونگي واكنش خود را نسبت به آن
موقعيت ها به خاطر آورند و بازگو كنند.در روش دوم از مديران خواسته مي شود به توصيف مسايلي از پيش
طراحي شده بپردازند و پاسخ هاي مورد نظر خود را مطرح كنند.
به طور متوسط معلوم شد كه مدير«نمونه» در چهل درصد از موارد،از موارد از فرايند هاي تصميم گيري
منطقي مدل تصميم گيري پيروي مي كند.مدير نمونه در بيست و پنج درصد موارد از فرايندي كه از
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روش«امكان پذير يا ممكن»ناميده مي شود استفاده يا دو ضابطه كيفيت تصميم و تعهد نسبت به اجراي آن
را علي رغم مغفول نهادن ضابطه سرعت تصميم گيري رعايت مي كرده،بهره مي گرفته است.مدير نمونه تنها
در يك سوم موارد،فرايندي در پيش گرفته و قابليت قبول تصميم را به خطر انداخته است.سرانجام اين تحقيق
نشان داد كه ضابطه كيفيت بيشتر از ديگر ضوابط فرآيند تصميم گيري رعايت شده است و قابليت قبول و
تعهد ،نسبت به اجراي تصميم ها سهل تر از دو ضابطه ديگر فرايند هاي تصميم گيري فدا شده اند.

سی نورث کت پارکینسون و قوانین پارکینسون
پاركينسون،انگليسي و داراي سابقه كاري دانشگاهي برجسته است.او از  1934به نوشتن كتاب هاي پژوهشي
اشتغال داشته و در دانشگاه هاي مااليا،ليورپول،ايلينويز تدريس كرده است.
پاركينسون با اين واقعيت مبرهن كه در سازمان ها بين ميزان كاري كه بايد انجام شود و تعداد افرادي كه
بايد آن كارها را انجام دهند رابطه اندک وجود دارد يا اصوال رابطه اي موجود نيست،مواجه است.اصوال ممكن
است افزايش سلسله مراتب اداري به كاري كه بايد انجام شود ربطي نداشته باشد.اين محقق براي توضيح اين
پديده،قانوني را كه به نام قانون پاركينسون معروف شده عرضه كرده است.طبق اين قانون،كار به اندازه زماني
كه براي انجام آن وجود دارد ادامه يا امتداد پيدا مي -كند.
يك كار اداري را در سازمان مي توان كاري كوچك و ظرف چند دقيقه قابل انجام دانست،يا مي -توان آن را
به رشته اي از اجزا كه انجامشان در كل به تالشي وسيع كه يك روز كاري را پر مي كند تقسيم كرد.
قانون ابتذال بيانگر اينست كه وقتي براي هر قلم از اقالم دستور جلسه صرف مي شود با ميزان مبلغي كه
مطرح است،رابطه اي معكوس دارد(.هر قدر مبلغ مربوط به هر قلم از اقالم دستور جلسه بيشتر باشد براي
تصويب آن وقت كمتري صرف مي شود و بالعكس).
بدين سان يك قرارداد ده ميليون پوندي مربوط به يك راكتور اتمي پس از اشاره اي اجمالي به گزارش هاي
مهندسان و زمين شناسان و برنامه هايي كه به ضميمه يك طرح توجيهي به كميته تسليم شده است بدون
معطلي زياد و با زمزمه هايي موفقيت آميز به تصويب مي رسد.در اينگونه موارد قانون ابتذال به وسيله عوامل
فني تكميل مي شود،زيرا معموال نيمي از اعضا از جمله رئيس كميته،اصوال نمي دانند كه راكتور چيست و نيم
باقيمانده نمي دانند آن دستگاه براي چه منظوري الزم است.اما معدود اعضايي كه ممكن است اين موارد را
به خوبي بدانند ولي در مورد ماجرا ترديد هايي داشته باشند،ترجيح مي دهند با رعايت سكوت خود را از
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دشواري تشريح و توضيح ابعاد قضيه دور نگه دارند.اما وقتي نوبت تصميم گيري در مورد سقف پاركينگ
دوچرخه فرا رسد هم موضوع بحث و هم ميزان بودجه مطروحه در قلمرو فهم همه اعضا مي گنجد.حاال همه
مي توانند خودي نشان دهند و سكوتي را كه ناچار هنگام بحث در مورد راكتور رعايت كرده بودند جبران
كنند.مذاكرات در مورد بودجه سقف پاركينگ دوچرخه حداقل چهل و پنج دقيقه به طول مي انجامد و باالخره
در كمال رضايت تدابيري براي صرفه جويي به اندازه يكصد پوند انديشيده مي شود.
طبق قانون دوم پاركينسون هزينه تا سطح درآمد باال مي رود.پديده خانگي كامال آشنايي كه بي هيچ چون و
چرا پس از هر بار افزايش حقوق شوهر اتفاق مي افتد بي كم و كاست در مورد سامانه اداري نيز صادق است.با
اين تفاوت بسيار مهم كه هزينه هاي دولتي به سوي سقفي كه وجود ندارد حركت مي كند.

الوین گلدنر و جلوه های مختلف بوروکراسی
الوين دبيلو گولدنر جامعه شناسي آمريكايي بود.او در دانشگاه واشنگتن صاحب كرسي استادي تئوري جامعه
شناسي شد.اين كرسي براي بزرگداشت نام ماكس وبر(جامعه شناس برجسته آلماني)به نام او موسوم شده
است.او مسايل اجتماعي را براي كميته يهوديان آمريكا مورد تحقيق قرار داد و سازمان -هاي صنعتي را نيز
مطاله كرد.انجام خدمات مشاوره براي كمپاني نفت استاندارد واقع در نيوجرسي از جمله فرصت هايي است كه
او براي مطالعات سازمان هاي صنعتي يافت.دو دهه پيش از مرگ،او عالقه زيادي به ارايه تئوري اجتماعي
نشان داد و به نقش علم در جامعه توجهي خاص مبذول داشت.
گلدنر نظريه وبر در مورد بوروكراسي و كاركرد آن را در سازمان هاي صنعتي جديد مورد بررسي قرار داد.وقتي
وبر نظريه خود را ارايه مي داد فرض او اين بود كه اعضاي سازمان،خود را با مقررات وفق داده و از دستورات
اطاعت مي كنند.وبر به مسئله استقرار مشروعيت به رغم مخالفت مرئوسان و به خودداري آنان از تمكين در
برابر صادر كنندگان اوامرتوجهي نكرده بود.
گلدنر بر اساس مطالعه دقيقي كه از بروز چنان حالتي در معدن سنگ گچ در آمريكا به عمل آورد،آثار يك
تشكيالت بوروكراتيك را كه سعي مي شود علي رغم مقاومت ها به وجود مي آيد تشرح كرده است.روش
مديريت قبلي معدن سهل گيرانه بوديا مقررات ناديده گرفته مي شدنديا اگر مورد توجه قرار مي گرفتند خيلي
جدي گرفته نمي شدند.افراد به ندرت مورد كنترل قرار مي گرفتند و اگر مشخص مي شد تخلفي صورت
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گرفته،هميشه به متخلف اجازه داده مي شد تخلف خود را جبران كند.آسوده خيالي خاصي بر معدن حكمفرما
بود و نگرش كارگران به شركت مساعد بود.
در اين اثنا مدير جديدي بر اين مكان قدم نهاد.او در صدد بر آمد ترتيبي دهد تا مقررات به اجرا در آيند،ساختار
قدرت به خوبي عمل و بطور كلي سازمان تابعه او بواسطه استوار شدن بر مبنايي عقاليي-قانوني با كارايي تمام
انجام وظيفه كند.اما اتخاذ اين روش به شدت به افت روحيه منجر شد و تضاد بين مديريت و كارگران را
افزايش داد و اعتصابي لجام گسيخته به بار آورد.گلدنر در تحليل وضعيت ناشي از اقدامات مدير جديد براي
افزايش كارايي توانست ميان سه رفتار بوروكراتيك تفكيك قايل شود.او اين سه حالت را به ترتيب،شبه
بوروكراسي،بوروكراسي نماينده و بوروكراسي تنبيه مدار ناميدو ارزش ها تضاد هاي خاص هر يك را توضيح
داد.
در شبه بوروكراسي ،مقررات از خارج سازمان با از بيرون گروه بر آن تحميل مي شود.در چنين حالتي نه روسا
و نه مرئوسان هيچ كدام خود را در تدوين مقررات دخيل نمي يابند،و در استقرار آنها نيز شركت نمي جويند
و بدين لحاظ مقررات را مشروع تلقي نمي كنند.از اين رو مقررات به اجرا در نمي آيند و هم مرئوسان و هم
روساي بالفصل با نقض مقررات يا با ناديده گرفتن آنها براي خود موقعيتي كسب مي كنند.
گلدنر در توضيح بوروكراسي نماينده،جنبه اي از نظريه وبر را بر مي گيرد و آن را بسط ميدهد .اين جنبه به
موقعيتي مربوط است كه در آن مقررات از طرف «متخصصيني» كه اقتدارشان را كليه اعضاي سازمان پذيرا
هستند،مطرح مي شود.در اين حالت روسا و مرئوسان مقرراتي را مي -پذيرند كه تنها با ارزش هاي خودشان
سازگار باشد و كساني كه خود را با آن مقررات تطبيق دهند ،شان اجتماعي مي يابند .از انجا كه در اين حالت
ارزش هاي حاكم،ارزش هاي مورد قبول همه به شمار مي آيند،نقض احتمالي مقررات به حساب بي احتياطي
بي غرضانه گذاشته شده و يا ناشي ازبي -اطالعي دانسته خواهد شد زيرا هيچكس معارضه بر سر ارزش ها را
قابل تصور نخواهد دانست.
گلدنر در تشريح نوع سوم بوروكراسي كه به آن بوروكراسي مبتني بر تنبيه نام داد،مي گويد كه مقررات يا در
پاسخ به فشار هاي مديريت و يا درواكنش به گردنكشي هاي كارگران تدوين و اعمال مي شود.منظور از اعمال
آن مقررات اين است كه طرف مقابل وادار به تمكين شود.در اين حالت مقررات فقط از نظر يكي از دو گروه
روسا يا مرئوسان مشروعيت داردو اگر تمكين در برابر اين مقررات براي يكي از دو گروه موقعيتي بياورد،ناگزير
به سلب موقعيت طرف مقابل منجر خواهد شد.تخلف از مقررات به گونه اي كه در بوروكراسي نماينده توجيه
مي شد،تعبير نمي گرددو به حساب نا فرماني عمدي گذاشته مي شود.طبعا چنين وضعيتي در بر دارنده
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برخورد و تنش هاي زيادي است.شكل هايي از هر سه نوع بوروكراسي ياد شده مي تواند در آنه واحد به صورتي
كامال محسوس ويا نامحسوس در هر سازماني در كنار يكديگر همزيستي كنند واصوال شايد بهتر باشد كه ما
از سه حالت فوق تحت عنوان«طرق مختلف عملكرد بوروكراتيك»ياد كنيم.
به اين ترتيب مي توان گفت مقررات داراي آثاري مثبت و منفي و عواقبي خواسته و نا خواسته هستند.مقررات
با بيان تعهدات ناشي از يك شغل،درست مثل دستورهاي مستقيم عمل مي كنند.البته ممكن است مقررات
راه اعمال قدرت را در شكلي خشك و بي روح باز كند .اما در عين حال مقررات،حداقل كار قابل قبول را
تعيين مي كند و به كاركنان اجازه مي دهد در كمترين حد تعهد به كار بپردازند.
اينكه مقررات مي توانند به گونه هاي مختلف عمل كنند،موجبات سوء عمل بوروكراسي را فراهم مي آورد.
گلدنر عالقه مند بود نگرش هاي مختلف مديران رانيز مورد مطالعه قرار دهد.او ميل داشت بين انواع نگرش
هاي مديران تفكيك قايل شود و نشان دهد كه اين نگرشها بر طرز تلقي آنها از كارشان،سازمان متنوع آنان،و
حرفه و همكارانشان چه تاثيري دارد.عالقه او به اين مطالعه از انتقاد ديگري كه وي بر وبر وارد مي دانست
ناشي مي شود.گلدنر معتقد است در ذات بوروكراسي كه بخواهد بر يك سامانه اختيار منبعث از دانش و
تخصص و اختيار ناشي از نظم و رعايت سلسله مراتب مبتني باشد،تناقضي نهفته است.در حالت اول دانش و
تخصص،به اختيار و اقتدار مشروعيت مي بخشد و حال آنكه در حالت دوم اختيار و اقتدار به واسطه پست و
مقام حاصل مي شود.اين تناقض باالخص در سازمان هايي بروز مي كند كه از استخدام جمع كثيري از افراد
حرفه اي هستند كه دانش فني آنان به مراتب بيشتر از دانش فني كساني است كه به لحاظ سلسله مراتب
سازماني در مراتب باالتري از آنان قرار دارند.گلدنر دو گروه از مديراني را كه يا از نظر دانش فني و يا از جهت
مرتبه سازماني باالتر هستند با توجه به همين معيار ها از يكديگر جدا مي سازدو گروه متخصصين را «جهان
وطن ها»و گروه سازماني ها را «خانه وطن ها»يا«محلي ها»مي خواند.
جهان وطن ها هستند كه نسبت به سازمان خويش وفاداري چنداني احساس نمي كنند،بلكه بيشتر خود را به
مهارتهاي حرفه اي خود متعهد مي بينند.آنان به امور و مسايل عمدتا از زاويه حرفه اي نگاه مي كنند.مثال
آنان در درجه اول خود را مهندس يا حسابدار مي بينند تا كارمند يا مدير سازمان.
خانه وطن ها مديراني هستند كه نسبت به سازمان خويش فوق العاده وفادارند اما تعهد چنداني در قبال
مهارت هاي حرفه اي خود ندارند آنان خود را «افراد سازمان» مي انگارند.

نظریه های سازمان و مدیریت
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تعریف سازمان به عنوان یک سیستم طبیعى
سازمان ها گروه هايى هستند كه بقاى سازمان هدف مشترک آن بوده و آن ها با فعاليت هاى دسته جمعى
براى دستيابى به اين هدف به صورت غير رسمى ساختار يافته اند.
تعریف سازمان به عنوان یک سیستم باز
سازمان ها عبارت از سيستم هايى از فعاليت هاى وابسته به هم مى باشند كه ائتالفات متغير افراد سازمانى را
به هم مرتبط كرده و به وسيله محيط هايى كه در آن ها عمل مى كنند) بسته به ميزان تبادل با محيط و سهم
احاطه مى شوند .محيط در به وجود آوردن آنها(
تعریف سازمان به عنوان یک سیتم عقالیى
سازمان ها ،گروه هايى هستند كه در جهت پيگيرى اهداف نسبتا خاص تشكيل يافته و ساختارهاى اجتماعى
با سطوح نسبتا بااليى از رسميت را نشان مى دهند.
مفروضات نگرش کالسیک:
 -1سازمان رسمي ،شامل  :نظامي از فعاليتهاي هماهنگ شده -گروهي از افراد براي اجراي آنها -همكاري
براي تأمين هد ف -قدرت و رهبر ي.

ابعاد سازمان:
ابعاد سازمان بيانگر ويژگيهاي خاص سازمان هستند و به همان صورت سازمان را تشريح مينمايند و به دو
گروه تقسيم ميشوند:
الف-ابعاد ساختاري :ابعاد ساختاري بيانگر ويژگيهاي دروني يك سازمان هستند و بنايي مناسب براي مقايسه
و اندازهگيري سازمانها ميباشند.
اجزاي ابعاد عبارتست از-1 :رسميگرايي -2تخصصگرايي -3داشتن استاندارد -4سلسله مراتب اختيارات -5
پيچيدگي -6تمركز داشتن -7حرفهگرايي -8نسبت كاركنان.
ب :ابعاد محتوایی:
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ابعاد محتوايي معرف كل سازمان بوده و نشان دهنده رابطه آن دسته از مفاهيم دروني است كه به تحليل
اثرهاي انساني و محيطي در سازمان ميپردازند و اجزاي آن عبارتند از:
1اندازه -2فنآوري سازماني -3راهبردها و هدفهاي سازماني -4محيط -5فرهنگ زمان.محیط:
با اين حال بدون نفي آن پيچيدگي ها،مي توان گفت هر سازماني كاري انجام مي دهد و براي آن از فناوري
ويژه خود استفاده مي كند.
كليه سازمان ها در متن شرايط فيزيكي،تكنولوژيكي،فرهنگي و اجتماعي خاصي كه محيط آنها ناميده مي
شود،فعاليت مي كنند.هيچ سازماني مستقل ازمحيطي كه در آن قرار دارد،نمي تواند به حيات خود ادامه
دهد.اما سختي و آساني آن حيات و بقا كامال به نوع رابطه سازمان ها با محيطي كه در واقع خود جزئي از آن
به شمار مي آيند،مربوط است.توضيحاتي كه تاكنون داده شده است در تاثير محيط بر سازمان ترديدي باقي
نمي گذارد.اما با همه ان توضيحات نبايد تصور كرد كه رابطه علت و معلولي،يك جانبه است و اين تنها محيط
است كه بر سازمان اثر مي گذارد.بايد به خاطر داشت كه سازمان ها نيز بر محيط موثرند.اثر موسسه هاي
«مردم پرداز»مانند مدرسه و موسسه هاي آموزشي و بهداشتي بر محيط معلوم است.
چنانچه مالحظه شد عوامل سازماني يعني كنشگران،ساختار اجتماعي،تكنولوژي،هدف ها و محيط هر يك
عنصري بسيار مهم به شمار مي آيند.محققان سازماني به چند گروه تقسيم شده اند و هر گروه از آنان آگاهانه
يا ناخودآگاه يك يا دو عنصر از آن عناصر را بهتر و در درک سازمان ضروري دانسته اند اما چنان كه از نمودار
پيدا بود(نمودار لي وت در اساليد شماره)12در شناخت سازمان هيچ عنصري را به سادگي نمي توان بر عنصري
ديگر ترجيح داد و هيچ يك از آنها را نمي توان مستقل از ديگران فهميد .در مطالعه سازمان نبايد از محيط
غافل شد.هر چند كه تقريبا هيچ يك از كتاب -هاي مربوط به تئوري هاي سازمان و مديريت بر اهميت و
ضرورت مطالعه زمان براي شناخت سازمان و رفتار آن تاكيدي نكرده اند.اكنون به نظر ميرسد كه بدون وارد
ساختن اين عنصر بسيار مهم به مطالعات سازماني،درک و شناخت اين مجموعه هاي اجتماعي ناقص خواهد
بود.

هدف ها:
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موضوع هدف هاي سازماني از مباحث بسيار مهم و بحث برانگيز در ميان مباحث مطروحه در قلمرو مطالعات
سازماني است.برخي محققان معتقدند كه بحث هدف هاي سازماني جزء جدايي ناپذير مطالعات سازماني
است.در مقابل،عده اي نيز معتقدند كه هدف هاي سازماني فقط براي توجيه كارهاي انجام شده در گذ شته
مفيد هستند و در تحقيقات سازماني نبايد بيش از يك حد معمولي به آن بها داده شود.در اين ضمن رفتاريون
هم بر اين نكته تاكيد مي كنند كه تنها انسان ها مي توانند هدف داشته باشند و نسبت دادن هدفداري به
سازمان ها به تصور اينكه آنها مستقل از اعضاي خود مي توانند صاحب هدفي باشند،بي معني است.به رغم
نكاتي كه له يا عليه ضرورت توجه به هدف هاي سازماني گفته مي شود بسياري از پژوهشگران،تحقيقات خود
را با تمركز بر روي هدفهاي سازماني آغاز مي -كنند هدف ها را مي توان پنداشتي كنوني از شرايط مطلوب
در آينده تعريف كرد.شرايطي كه كنشگران تالش مي كنند با انجام وظايف محقق سازند.
فناوری:
بذل توجه خاص به فناوري سازمان،سازمان را محلي كه كاري در آن انجام و مكاني كه در آن براي تغيير شكل
مواد از انرژي-به عنوان روشي براي تبديل ورودي ها به خروجي ها-استفاده مي شود،به شمار آوردن
است.مفاهيمي نهفته در بطن فناوري ظريف و پيچيده اند و ورود به آنها نيز به همان اندازه وقتگير و پيچيده
است.
نظریه یا تئوری سازمان:
نظريه سازمان عبارتست از ترتيب مطالعه ساختار و طراحي سازمان و سطح تجزيه و تحليل آن با كل سازمان
يا زير مجموعههاي عمده آن است و توانايي كل سازمان را در جهت دستيابي به اهداف آن بررسي مينمايد.
تعریف مفهوم سازمان:
تا اينجا با اهميت سازمان،مطابق تحقيق و ماهيت تحقيقات سازماني،وعناصر متشكله سازمان آشنا شده ايم
ولي آنچه هنوزنا گفته مانده است،تعريف سازمان است.اما اينكه سازمان را چگونه مي شود تعريف كرد،به
نگرش تعريف كننده بستگي دارد.
اسكات ديدگاه هاي محققين سازمان و مديريت را به سه گروه كلي تقسيم كرده است.اين سه نگرش سامانه
عقاليي(خردگرايانه)،سامانه طبيعي و سامانه هاي باز هستند.
نويسندگاني كه داراي نگرش خردگرايانه به سازمان هستند بر ساختار هنجاري تاكيدي خاص دارند.هرچند
ساختار رفتاري را از نظر دور نمي دارند.
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در ديدگاه طبيعي سازمان ها موجوداتي زنده تلقي مي شوند كه مانند ديگر موجودات زنده اگر هم مقصودي
داشته باشند،در درجه اول حيات و بقاست.صاحبان نگرش سامانه هاي بازبه جاي تاكيد بر ساختارهاي هنجاري
يا رفتاري،توجه خود را عمدتا بر رابطه سازمان با محيطي كه در آن قرار داردمعطوف مي سازد.آنان به طور
مستقيم يا غير مستقيم ديگر ديدگاه ها را به بي توجهي نسبت به محيط سازمان ها متهم و هر برداشتي را از
سازمان كه فاقد اثري مشخص از محيط باشد،غير واقع بينانه تلقي مي كنند.
تعریف سازمان به عنوان سامانه ای قانونمند و خردمدار:
تعاريفي كه بارنارد،مارچ و سايمون،بالو و اسكات،اتزيوني از سازمان عرضه مي دارند،دو عنصر را اجزايي جدايي
ناپذير مفهوم سازمان قلمداد مي كنند.به نظر اينان مجموعه افرادي كه از تشكل و انسجامي در خور توجه
برخوردار باشند،بعنوان يك عنصر و هدف هايي تقريبا مشخص و معين بعنوان عنصري ديگر يك سازمان را
مي سازند.
تعریف سازمان به عنوان سامانه طبیعی:
سازمان هاي طبيعي را مي توان سامانه هاي زنده اي به شمار اورد كه نسبت به ادامه بقا و حفظ خود به عنوان
يك سامانه،گرايشي شديد دارند.ساختارهاي غير رسمي(خودماني)و فرهنگ هاي ويژه اين سازمان ها انها را
بخوبي از امثال خود متمايز مي سازد.ساختارهاي اين سازمان ها بطور خودجوش با توجه به توانايي هاي
طبيعي،عالقه ها و گرايش هاي اعضاي آنها شكل مي گيرد و به اين مجموعه ها اجازه مي دهد به راحتي از
منابع انساني خود به بهترين شكل بهره مند شوند.
بنابراين ميتوانيم بگوييم سازمان هاي طبيعي،مجموعه هايي با اعضايي كه مشتركا به ادامه بقاي مجموعه خود
عالقه مند هستند،به شمار مي آيند.اعضا از طريق كار با يكديگرو ساختار غير رسمي كه پيدا مي كنند،به سوي
مقصد خود قدم برمي دارند.
تعریف سازمان به عنوان سامانه ای باز:
سازمان ائتالف هاي متغير گروه هاي ذي نفعي هستند كه هدف هاي خود را با چانه زني تعيين مي
كنند.ساختار ائتالف،فعاليت ها و حاصل كار آنها تحت تاثير شديد عوامل محيطي شكل مي گيرد.

 20کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و امالك ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا،

دکتر محمدحسن حد ادی www.kenare-gostare-aras.ir

الف-نظریه کالسیكها:
در نظريه كالسيكها سه ديدگاه مكتب مديريت علمي ،مكتب اصولگرايان و مكتب بوروكراسها مورد بررسي
قرار ميگيرند.
مكتب مديريت علمي:
در اين گفتار نظريات عمده پيشگامان آن مكتب معرفي ميگردند از جمله صاحبنظران اين مكتب تيلور،
گيلبرتها و گانت ميباشند كه بصورت خالصه بشرح ذيل ارائه ميگردد:
 -1فردریک و ینسلوتیلور (:)1856-197
تيلور در ايالت بوستون بدنيا آمد در  19سالگي براي حفظ بينايي مجبور به ترک دانشگاه شد و به عنوان
كارگر در كارگاه قالبسازي ماشين شروع به كار كرد .سه سال بعد به شركت ذوب آهن فيالدلفيا رفت و
همزمان با عنوان سر كارگري با تحصيل در دوره شبانه به درجه مهندسي نايل شد و به سر مهندسي و مديريت
ارتقاء يافت .او د ستگاه برش سريع فوالد را اختراع كرد طي اين دوران نظريات وي درباره مديريت شكل
گرفت .وي در كارخانههاي مختلف نقش مديريت ،مشاور و ..را بر عهده داشت .او نظام نرخ متفاوت پرداخت
بر بناي استاندارد كاري را به صورت پرداخت كامل حقوق در شكل استاندارد انجام كار افزايش و كاهش
دستمزد در صورت كمتر يا بيشتر از استاندارد انجام دادن كار را مطرح نمود .انديشههاي او در عمل گر چه
موجب افزايش بهرهوري ،توليد انبوه و حتي افزايش دستمزد كارگران و كيفيت مطلوبتر گرديد اما خشم
كارگران و سازمانهاي كارگري را برانگيخت و در سال  1912مقاومت در برابر نظر او منجر به اعتصاب در
ماساچوست و توضيح به كنگره آمريكا شد .توضيحات وي كنگره را قانع نكرد و موجب دور شدن او از محيطهاي
كارگري شد اما تاثيرگذاري او بر مديريت به گونهاي بوده كه از او به عنوان پدر مديريت علمي نام برده ميشود.
دو كتاب از افكارش با عنوانهاي اصول مديريت علمي و مديريت كارگاه به جا مانده است .بصورت خالصه تيلور
به  4اصل اقتصاد داشت-1 :مديريت بايد علمي باشد -2انتخاب كاركنان بايد جنبه عملي داشته باشد -3
آموزش و تربيت كاركنان بايد علمي باشد-4 .روابط نزديك و دوستانه بين مديريت و كاركنان وجود داشته
باشد.
 -2فرانک گیلبرت ( )1868-1924ولیلیان()1878-1972
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اين دو در سال  1904با هم ازدواج كردند و از پيشگامان حركت سنجي بودند آنان روشهاي مختلفي را براي
تجزيه و تحليل كار ارائه دادند كه ميتوان نمودار اين كار را به پنج عنصر تقسيم نمود :عمليات ،حمل و نقل،
بازرسي ،انبارداري و تحويل.
گيلبرت ها با به كار بردن مطالعه حركت و زمان ،كارها و فعاليتهاي زائد و اضافي را حذف كردند و اين امر
باعث بازدهي كار و ميزان درآمد بيشتر ميشد .آنها اعتقاد داشتند تنها يك روش منحصر به فرد براي انجام
كار به بهترين وجه وجود دارد و حركت بخشي خستگي سنجي ،زمان سنجي و مهارت سنجي امكان ميدهد
كه بهترين روش تعيين شود .گيلبرتها مديريت سيستمها را ابداع كردند چون آنها معتقد بودند كه تمام
عمليات به هم مربوط هستندو بايد با روش سيستماتيك انجام شوند.
 -3هنری گانت)(1861-1919
گانت بر عكس گيلبرتها به يك راه به عنوان بهترين راه براي انجام كار معتقد نبود بلكه فكر ميكرد كه ميتون
راهي پيدا كرد كه در يك موقعيت بهترين به نظر آيد رويكرد وي بر خالف تيلور باعث مقداري آزادي و ابتكار
عمل براي كارگران شد.
نقاط قوت و ضعف مدیریت علمی:
بهترين نقطه قوت :تشويق نظريهها و فنون نظام يافته تجزيه و تحليل كارها در محل كار.
بزرگترين نقطه ضعف :كاركنان را مطيع نظام كار قرار داده و جنبه انجام كار را از برنامهريزي و كنترل جدا
كرد.
قوتها
ضعفها
-1

رويكرد عقالني آن به سازمان كار ،اندازهگيري وظيفهها و فرايندها را با دقت قابل مالحظهاي امكانپذير ساخت.

-2

اندازهگيري وظيفهها و فرايندها ،اطالعات مفيدي براي بهبود شيوههاي كار طراحي كارخانه و ...فراهم آورد.

-3

بهبود در روشهاي كار افزايش بهرهوري را موجب شد.

-4

پرداخت دستمزد به كارگران بر اساس نتيجه كار.

-5

تشويق مديران به ايفاي نقش مثبتتر.

-6

بهبود در شرايط فيزيكي كار.
 22کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و امالك ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا،

دکتر محمدحسن حد ادی www.kenare-gostare-aras.ir

-7

بنايي را ايجاد كرد كه مطالعه كار جديد و فنون مقداري را ميتوان به آن استوار ساخت.

-8

محدود كردن نقش كارگران به تبعيت كامل از دستورالعمل و روشها كه در آنها كارگر هيچ اختياري نداشت.

-9

تاكيد به تجزيه و تحليل و سازماندهي فرد ،وظيفه و عمليات كه گسيخته شدن كار را موجب شد.

 -10ارتباط مستقيم بين دستمزد و نتيجه كار موجب ترويج نظريه چماق و هويج در انگيزش كاركنان شد.
 -11برنامهريزي و كنترل منحصراً در اختيار مدير است.
 -12به دليل اندازهگيري علمي شغل از طريق زمان سنجي و نرخگذاري امكان مذاكره در باره نرخ دستمزدها را
متوقف ميساخت.
 -13بي توجهي به نقش مشاهده و مشاركت كاركنان اعتراض جهاني را به دنبال داشت.
 -14ايجاد نظام خشك بيگانگي كاركنان از محيط كار خود ،پديدار شدن
نگاه مدیران به شغل های خستهکننده و تكراری و مطیع ساختن کارکنان.
 -2مكتب اصولگرایان:
هانري فايول):)1841-1925
صنعتكارو نظريه پرداز فرانسوي در  19سالگي مهندس مهدن و در  47سالگي مديرعامل يك شركت ورشكسته
شد در  77سالگي هنگامي كه بازنشسته ميشد به عنوان يك عنصر كارآفرين مشهور بود.
وي  14اصل كه حاصل تجربهاش بود را براي تشريح مديريت بيان كرد كه عبارتند از:
 -1تقسيم كار -2اختيار -3انضباط -4وحدت فرماندهي -5وحدت مديريت يا جهت -6اولويت منابع عمومي -7
اجرت كاركنان -8تمركز -9سلسله مراتب -10نظم -11عدالت -12ثبات وامنيت شغلي -13ابتكار -14روحيه.
او معتقد بود كه يك مدير جهت انجام فعاليتها و اصول فوق بايد داراي توانائيهاي زير باشد:
 -1توانايي جسمي -2توانايي فكري -3توانايي اخالقي -4معلومات عمومي -5معلومات تخصصي -6تجربه.

لوترگیولیک
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وي در پاسخ به سؤال وظيفه مدير چيست؟ از كلمه اختصاري پوسد كورپ كه از حروف اول معادل انگليسي
برنامهريزي ،سازماندهي ،استخدام ،فرماندهي ،هماهنگي ،گزارشدهي و بودجهبندي تشكيل ميگرديد استفاده
نمود.
(planming, oryanizing, staffing, directing, coordinating, reporing and Posdcorb
)budgeting
گیولیک مبنای چهارگانه طبقهبندی وظایف را به شرح زیر نام میبرد:
 -1محل انجام كار -2اهداف و مقاصد -3اشخاص يا افراد -4فرايند يا فراگرد.
ال .اف اورویک
وي بيشتر تجارب خود را در زمينههاي صنايع و كار در سازمانهاي نظامي و بازرگاني حاصل كرد و به شدت
از فايول متاثر بود .در نظريه او به مسأله روحيه كمتر توجه شده است .فهرست اصول اورويك به شرح جدول
ذيل ميباشد.
رديف اصل شرح دليل وجودي هر سازمان مقصود اصلي يا هدف اصلي است.
تخصص :يك گروه يك وظيفه
هماهنگی :فرايند سازماندهي ،در درجه نخست وصول اطمينان از يگانگي است
اختیار :هر گروه بايد قدرتي متناسب داشته باشد تا بر ساير گروهها مرتبط گردد.
مسؤلیت :فرادست به طور مطلق سؤال اقدامات فرودست است.
تعریف شرح شغل
شغلها ،وظيفهها و ارتباطهايشان بايد به روشني تعريف شده باشد.
همخواني تناسب اختيار با مسؤليتها
توازن :واحدهاي مختلف سازمان بايد همسنگ باشند
حيطه نظارت :هيچ كس نبايد مسؤليت مستقيم بيش از  5يا  6فرودست را كه كارشان به هم پيوسته است
داشته باشند
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تداوم :ساختار بايد ادامه فعاليت را امكانپذير سازد.

بوروکراسی:
نظریه بوروکراسی
درحالي كه توجه عمده تيلور و فايول بر مسائل علمي مديريت و كارايي ،براي كسب اهداف معطوف بود،توجه
ماكسوبر به اين مساله اساسي ترمعطوف بودكه چگونه مي توان ساختارسازمانهارابه طورمناسب طراحي كرد؟
ماكسوبر يك جامعه شناس آلماني بودوبااين استدالل كه يك سازمان هدفدارداراي هزاران كارگروكارمنداست
وبراي انجام دادن كارهاناگزيراست قوانين ومقررات رابه صورت دقيق رعايت كند،تئوري مديريت ديوان ساالري
ياهمان بوروكراسي راارائه كردودرآن به سلسله مراتب اختيار،خطوط ارتباطي وقوانين ومقررات بسيارتوجه
دقيق كرد .بوروكراسي از دو واژه بورو به معناي دفتركار بخش دولتي و خصوصي و همچنين به معناي ميز
تحرير و كراسي به معناي حكومت ودرمفهوم اداري به معناي حكومت ادارات و سازمانها است .اما تعيين مفهوم
بوروكراسي كاري است كه توسط وبرحقوقدان وجامعه شناس آلماني به انجام رسيد.وبرهيچ وقت بوروكراسي
راتعريف نكرداماآن رانوعي سازمان دانست كه درموسسات خصوصي وعمومي وجودداشت.ماكس وبرمدل ايده
آل بوروكراسي خودرابراساس پرداختن به نوعي سازمان كه داراي اقتدار قانوني منطقي است بنا نهاد .و بر با
ارئه مدل ايده آل بوروكراسي اساسا نمي خواست كه پديده اي خوب يابدراپيشنهادكند،بلكه درنظرداشت كه
الگووضابطه اي براي بررسي سازمانهاي بزرگ به دست دهد.
مهمترین خصوصیات مدل ایده آل بوروکراسی وبر بطور خالصه عبارتند از:
 اعتبار حقوقي
 جدايي مالكيت از مديريت
 تقسيم كار
 سلسله مراتب
 شايستگي و تخصص عامل اصلي انتخاب و انتصاب
 مقررات و رويهها رسمي
 غير شخصي بودن
 وضوح وظايف.
 تخصصي شدن كارهادرحدعالي
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 ساختارقدرت مبتني برسلسله مراتب
 اصول وقواعدشكل يافته رفتار(حاكميت قوانين ومقررات وغيرشخصي بودن اداره امور)
 جدايي اعضاء دستگاه اداري ازمالكيت سازمان ياوسايل توليد
 استخدام كاركنان براساس توانايي ودانش فني
 ضبط و نگهداري سوابق تصميمات ،اقدامات و مقررات اداري
طرفداران بوروكراسي هر كدام به نوعي از ارزشهاي مثبت بوروكراسي مواردي را ارائه كرده اندكه برخي
ازآنهاعبارتنداز:
 -1دقت عمل راافزايش مي دهدجون هركس مي داند چه كاري ،توسط چه كسي ،به چه منظوري وچگونه
بايد انجام شود.
 -2تضادبين افرادراكاهش مي دهدزيرابه دليل بكارگيري مقررات روشن،ابهام وترديدرادرشاغل به حداقل مي
رساند.
 -3تدوام ويكنواختي رادرسازمان برقرارمي سازدچون شرايط ثابت ومشابه لزوم اتخاذتصميمات يكنواخت
راتجويزمي كند.
 -4بركليه ابعادسازمان،به دليل حاكميت قوانين،اعتباروقابليت تعميم حكمفرماست.
 -5به دليل تقسيم كارعقاليي وارائه آموزشهاي مناسب رضايت افرادراميسرمي سازد.
 -6فرد به دليل حاكميت واجراي قوانين جداي از تلقي ،احساس و آگاهي خود همانند يك ابزار ماشين با ديگر
ابزار ارتباط يافته و با ديگر اعضاي سازمان همكاري مي كند.
مسائل اساسي ناشي ازسوء عملكرد بوروكراسي بشرح ذيل توسط صاحبنظران شرح گرديده است:
-1تاخيردرتصميم گيري-2ابهام وعدم كارايي به دليل گستردگي-3ناتواني وناكارآمدي وحداقل رضايت
شغلي-4جايگزيني وسيله به جاي هدف-5عدم حساسيت به مسايل فردي-6عدم انعطاف پذيري دررفتار-7
انحراف درشخصيت-8اجتناب ازنوآوري-9اجتناب ازقبول مسئوليت-10ابهام اخالقي ناشي ازبوروكراسي

بوروکراسی پس از وبر:
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ويژگيهاي برشمرده شده توسط وبر براي سازمانها به عنوان يك مدل ايدهآل بيشتر به عنوان يك خط كشي
به كار گرفته ميشود و با آن آراء و افكار ديگران كه در اين زمينه به ارائه نظر پرداختند سنجيده ميشود كه
از جمله ميتوان به مرتن و گلدنر اشاره كرد.
طرفداران بوروكراسي هر كدام به نوعي از ارزشهاي مثبت بوروكراسي مواردي را ارائه كردهاند كه برخي از آنها
عبارتند از:
 -1دقت عمل را افزايش ميدهد چون هر كس ميداند چه كاري توسط چه كسي به چه منظوري و چگونه بايد
انجام شود.
 -2تضاد بين افراد را كاهش ميدهد زيرا به دليل بكارگيري مقررات روشن ،ابهام و ترديد را در شاغل به حداقل
ميرساند.
 -3تداوم و يكنواختي را در سازمان برقرار ميسازد چون شرايط ثابت و مشابه لزوم اتخاذ تصميمات يكنواخت را
تجويز ميكند.
 -4بر كليه ابعاد سازمان ،به دليل حاكميت قوانين ،اعتبار و قابليت تعميم حكمفرماست.
 -5به دليل تقسيم كار عقاليي و ارائه آموزشهاي مناسب رضايت افراد را ميسر ميسازد.
 -6فرد به دليل حاكميت و اجراي قوانين جداي از تلقي ،احساس و آگاهي خود همانند يك ابزار ماشين با ديگر
ابزار ارتباط يافته و با ديگر اعضاي سازمان همكاري ميكند.
مسايل اساسي ناشي از سوء عملكرد بوركراسي بشرح ذيل توسط صاحبنظران بيان گرديده است.
 -1تاخير در تصميمگيري -2ابهام و عدم كارايي به دليل گستردگي -3ناتواني و ناكارآمدي و حداقل رضايت
شغلي -4جايگزيني وسيله به جاي هدف -5عدم حساسيت به مسايل فردي -6عدم انعطافپذيري در رفتار
 -7انحراف در شخصيت -8اجتناب از قبول مسؤليت -9اجتناب از نوآوري -10ابهاد اخالقي ناشي از
بوروكراسي.

ارزیابی مكاتب کالسیک
در مجموع اگر بخواهيم مكاتب كالسيك را مورد توجه قرار دهيم و ارزيابي از آن داشته باشيم نكاتي حائز
اهميت است كه عبارتند از:
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 -1بي آنكه تابع اصولي باشيم قادر به اداره سازمان نخواهيم شد ،اما پذيرش ثبات و تغييرناپذيري و جامع بودن
اصول نكتهاي است كه نميتوان با توجه به اينكه ايدههاي گوناگون متاثر از مكان و زمان خويش هستند آن
را پذيرفت.
 -2پذيرش اصول تخصصي ،هماهنگي و حيطه نظارت گر چه داراي كاركردهايي هستند ،اما از يك اندازه و يا يك
نوع عملكرد در همه سازمانها تبعيت نميكند .بلكه متاثر از اهداف و فنآوري و اندازه سازمان متفاوت است(براي
مثال كال سيكهامانند اورويك و بريچ 5تا 7نفر را براي حيطه نظارت موثر مشخص كردهاند كه عموميت ندارد).
 -3كه امروزه گسترش كارهاي گروهي -تيمي و شبكهاي ذيرش اين نظر را زير سؤال برده است.
 -4تظاد بين اصول :براي مثال محدود بودن حيطه نظارت( 5تا  7نفر) منجر به بلند شدن زنجيره فرماندهي
ميگردد كه اين نكته با اصل كوتاه بودن خط فرماندهي متضاد است .يا اصل تخصص نيازمند يك بررسي
تخصصي نيز هست كه با وحدت فرماندهي همخواني ندارد.
 -5محدود ساختن انسان به نياز اقتصادي با توجه به تنوع نيازهاي انساني از ديگر نارسائيها و كاستيهاي اين
نظريه است.
 -6تلقي ابزاري داشتن از انسان و اينكه صرفا بايد مجري باشد پديده از خود بيگانگي را در محيط كار گسترش
ميدهد.
مكتب نئوکالسیک-روابط انسانی
مكتب روابط انساني تاحدي ازآن جهت به وجودآمدكه روش كالسيك،ازنظرايجادهماهنگي درمحل كار و در
فرايند توليد ،نتوانست به مقدار كافي كارآمد باشد .آنچه باعث ناكامي يا استيصال مديران مي شد اين بودكه
مردم همواره داراي الگوهاي مورد انتظار يا پيش بيني شده نبودند .ازاين رو بسيارتوجه مي شد تا به مديران
كمك شودكه بتوانند ازنظرجنبه هاي مردمي سازمان به نحوي موثرترعمل نمايند .بنيانگذار مكتب روابط
انساني يانئوكالسيك التون مايومي باشدكه بيشترين دوران زندگي خودرادردانشگاه هارواردمشغول بود.اساس
كارايشان اين بودكه عوامل غيراقتصادي موثردرانگيزه راشناسايي نمايدوبه همين خاطرتحقيقاتي راانجام دادكه
به مطالعات هاثورن معروف است ونتيجه گرفت تاثيرهنجاري اجتماعي وانگيزه هاي رواني بهره گيري ازسازمان
غيررسمي،ارتباط بين اعضاي گروهها ،رهبري برپايه مشاركت،رعايت انصاف وتوجه به فرودستان ازجمله عوامل
انگيزاننده واثربخش دركارمديريت مي باشد.اساس نظرنئوكالسيك –روابط انساني-براين بودكه يك
كارگرخوشحال،يك فردمولدوسازنده است.بنابراين كارايي واثربخشي سازمانهاازراضي وخوشحال نكه داشتن
عامل انساني ناشي مي شودونه ساخت روابط رسمي سازمان.نظريه نئوكالسيك ها،نظريه كالسيك هارابه كلي
رد نمي كند،بلكه ساخت،اختيارت رسمي وكنترل رادرقالب هدفها ورفتاركاركنان سازمان مطرح مي سازد.به
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همين دليل سازمان وروابط غيررسمي راموردتاكيدقرارداده ومديران رابه برقراري هرچه بيشترارتباط زيردستان
تشويق مي كند.
نهضت روابط انسانی و مطالعه هالوژن:
شرح دوران نئوكالسيكها با مطالعه و بررسي يكي از مشهورترين پژوهشها به نام آزمايشهاي هالوژن كه طي 4
مرحله در سالهاي  1924-1932و مرحله پنجم تا سال  1939به رهبري التون مايو دو نفر ديگر در شركت
وسترن الكتريك در نزديكي شهر شيكاگو انجام شد .اين بررسي به نقش عامل انساني در محيط كار توجه
داشت .مطالعه هالوژن درسهايي را براي مديران و صاحبنظران در پي داشت كه عبارتند از:
 -1كاركنان صرفاً با پول برانگيخته نميشوند بلكه عوامل اجتماعي و شخصي موجب انگيزش آنها ميشود.
 -2نگرش كاركنان به جنبههاي گوناگون كار اثر ميگذارد.
 -3سرپرستي اثربخش موجب بهبود و حفظ روحيه كاركنان و افزايش بهرهوري است.
 -4نقش گروهها بويژه گروههاي غير رسمي در كارايي نشان داده شده است.
 -5بيانيه مشخص اين آزمايشها اين بود كه انسان عنصري اجتماعي است و بر مبناي الگوي انسان اجتماعي بايد
درباره آن عمل كرد.
عمدهترین مكاتب روابط انسانی:
 -1شاخه سنتي روابط انساني :اين شاخه توسط التون مايو( )1880-1949در پي آزمايشهاي هالوژن با مشاهده
رفتار افراد در محيط سازمان شكل گرفت هدف از اين بررسي شناسايي مباني بود .در اين تالش عوامل داخلي
سازمان مورد تاكيد قرار گرفت و به عوامل محيطي توجه نشد نكات عمده در اين مكتب عبارتند از:
الف -تفكيك سازمان رسمي از سازمان غيررسمي.
ب-تاثير عمده روابط غير رسمي و سازمان غير رسمي بر رفتار.
ج-تاثير گروه بر ميزان انگيزش ،روحيه و در نتيجه سطح كارايي و بهرهوري.

 -2شاخه اجتماعی روابط انسانی:
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اين شاخه كه توسط وارنر يكي از پژوهشگران هالوژن و كميته روابط انساني در صنعت وابسته به دانشگاه
شيكاگو مطرح گرديد به مشكالت جامعه و طبقات اجتماعي توجه داشت .وي كتاب «نظام اجتماعي ،كارخانه
نوين» را در سال  1947در اين خصوص منتشر كرد .نتايج مهم مطالعات وارنر و پيروان وي به شرح زير است:
 -1تاثير عواملي چون طبقه اجتماعي ،مذهب ،نژاد و تربيت خانوادگي در مطالعه رفتار سازماني.
 -2نقش اتحاديههاي كارگري در ساماندهي به رفتار كاركنان.
 -3شاخه مراودهاي ارتباطي متقابل يا تعاملي در روابط انساني.
اين شاخه توسط محققاني مانند وايت ،هومانز ،چاپل و ديگران ارائه شد در اين نظريه تاكيد بر مشاهده و
اندازهگيري رفتار عملي و واقعي افراد در داخل سازمان است كه تحت عنوان مراودات يا فعاليتها نام برده
ميشود .از نظر هومانز در هر نظام اجتماعي  3عامل زير وجود دارد:
الف-فعاليتها  :وظايفي كه افراد انجام ميدهند.
ب-كنشهاي متقابل :رفتارهايي كه بين افراد و گروهها صورت ميگيرد.
ج-حاالت عاطفي يا احساسات :گرايشهي بين افراد و گروهها.
محدودیتها و خدمات مكاتب روابط انسانی:
محدوديتها-1 :محدوديت قلمرو تحقيق -2سطح تجزيه و تحليل -3بي توجهي به مفاهيم تضاد و قدرت در
سازمان
خدمات:
 -1اكيد بر انسان در ابعادي فراتر از انگيزههاي اقتصادي.
 -2اهميت فرد ،احساسات و عواطف او را در دنياي سازمان به خوبي ميشناساند.
 -3نقش مهم ارزشها و هنجارهاي گروهي وجهي را بيان ميكند.
 -4تحليل روابط غير رسمي و شناسايي آن به عنوان يك عامل مهم رفتاري.
 -5تعامل بين شيوه سرپرستي و روحيه به درستي منعكس ميشود.

تجدید نظر طلبان:
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صاحبنظراني مانند ماري پاركرفاست ،بارنارد و هربرت سايمون كه به هر دو عامل وظيفه و رابطه توجه داشتند
تجديدنظر طلبان خوانده ميشوند .اين افراد به طور عمده به اهميت جنبههاي اجتماعي پرداختند و از دهه
 1930به بعد آراء و افكار آنها متداول گرديد .اينان معتقدند كه تركيب ايدههاي تيلور ،فايول و وبر با نتايج
حاصل از مطالعات هالوژن ما را به اين نتيجه رهنمون ميكند كه سازمانها سيستمهاي تلفيقي هستند .سازمانها
تلفيقي از وظايف و افراد ميباشند كه بايد يك حالت تعادل بين افراد و وظايف ايجاد نمود .اينان معتقد بودند
كه توجه صرف به مشاغل فني ،يا فقط به نيازهاي افرادي كه وظايف را انجام ميدهند ،سازمان را به نتايج
بهينه نخواهد رساند .بلكه مديران ملزم به سازماندهي الزامات وظيفهاي و همچنين برآورده كردن نيازهاي
افرادي كه وظايف مذكور را انجام ميدهند ميباشند .آراي برخي صاحبنظران اين مكتب بطور خالصه بدين
شرح ميباشد:
 -1ماری پارکرفالت ()1868-1933
وي معقتد بود كه هدف عمده مديريت بايد دست يافتن به وحدت و يكپارچگي باشد و  4اصل را درباره
هماهنگي تحت عنوان اصول  4گانه مباني سازمان مطرح مينمايد:
 -1هماهنگي از طريق برقرار كردن ارتباط مستقيم ميان افرادي كه وظايف آنها به هم مربوط ميشود.
 -2هماهنگي در نخستين مراحل شروع كار.
 -3هماهنگي به صورت يك جريان مداوم
 -4هماهنگي از طريق بررسي تاثير متقابل جنبههاي مختلف يك كار.
 -2چستر بارنارد ()1886-1961
وي ساليان دراز رئيس شركت تلفن بل در نيوجري آمريكا بود كتابش كه به نام وظيفه مدير بود و سال 1938
منتشر نمود به عنوان يك اثر كالسيك محسوب ميشد .برجستهترين كار او تحليلي است كه از فرايند
تصميمگيري بدست داده است او ميگويد فرايند تصميمگيري دو جنبه منطقي و غير منطقي دارد و اينكه
جنبههاي غير منطقي فرايند تصميمگيري اغلب اهميت قاطع دارند مثالً دو آدم توانا به جاي آنكه كارايي را
افزايش دهند در عمل به علت برخورد شخصيتها كار خرابتر ميشود .وي با نگرش رفتاري سازمان را مورد
بررسي قرار داد و منظورش از همكاري را كار گروهي براي رسيدن به يك هدف مشترک عنوان ميكند وي
بر خالف كالسيكها كه به تفويض اختيار از باال به پائين معتقدند ميگويند كه اختيار از پائين به باال جاري
ميشود چون مرئوسين زماني يك ابالغ يا دستور را معتبر ميدانند كه داراي شرايط زير باشد:
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 -1ابالغ يا دستور براي او قابل فهم يا درک باشد.
 -2چابالغ يا دستور به نظر او با هدفهاي سازمان مغاير نباشد.
 -3ابالغ يا دستور در مجموع با عاليق او سازگاري داشته باشد.
 -4از لحاظ فكري و جسمي قادر به اجراي ابالغ يا دستور باشد.
برخي معتقدند اولين كسي كه مديريت را به عنوان يك سيستم بررسي كرد بارنارد بود.
 -3هربرت سایمون ()1916
وي نخستين نظريهپرداز مديريت است كه برنده جايزه نوبل در اقتصاد( )1978شناخته شد .كتاب او تحت
عنوان «رفتار اداري» يك اثر كالسيك محسوب ميشود وي ميگويد كه رفتار اداري بطور كامل عقالني نيست
زيرا دانش و اطالعات الزم براي يك تصميمگيري عقالني در مسايل اداري به ندرت موجود است و اين امر به
مفهوم غير عقالني بودن رفتار نيز نميباشد ،بنابراين رفتار اداري قسمتي عقالني و قسمتي چندان عقالني
نيست وي معقتد است انسان اداري از انسان اقتصادي به مراتب واقعبينتر ميباشد.
مكاتب کمی مدیریت:
از اواسط قرن بيستم و وقوع تحوالت اجتماعي و سياسي منجر به پديدار شدن ديدگاههاي تازهاي در مديريت
گرديده كه تحت عنوان مكاتب كمي مديريت ناميده ميشوند به اين ترتيب كه انگلستان در آغاز جنگ دوم
جهاني در سال  1940به شدت نياز داشت كه بسياري از مسايل پيچيده جنگ را حل كند .انگلستان توانست
مقاومت كند و با ابداع تيمهاي پژوهش عملياتي كه با جمعآوري تعدادي از رياضيدانها ،متخصصان علم فيزيك
و ساير دانشمندان تشكيل ميشد ،شاخه پژوهشي عملياتي را در مديريت تحت عنوان مديريت كمي پايهگذاري
كرد .اين مدل را آمريكائي ها پس از ورود به جنگ دنبال كردند و با پيشرفتهاي بعدي بشر در زمينه فنآوري
و رايانه و گسترش رشتههاي مبتني بر پژوهش عملياتي و ديگر روشهاي كمي رشته علمي علم مديريت نيز
شكل گرفت و به عنوان دو شاخه اصلي مكتب كمي مديريت مطرح گرديد .الف -پژوهش عملياتي :اين مكتب
كه بر اساس بكارگيري فنون رياضي و بهينهسازي مطرح است براي حل مسائل در آن به شيوه زير عمل
ميشود:
 -1مشاهده منظم رفتار سيستمي كه براي حل مسأله مورد بررسي قرار ميگيرد.
 -2طراحي يك مدل يا چارچوب كلي بر مبناي مشاهدههاي منظم ،به گونهاي كه پيشبيني پيامد را نيز بتوان
در آن لحاظ كرد.
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 -3پيشبيني رفتار سيستم با استنباط از مدل كلي رفتار سيستم به هنگام مواجهه با تغييرات
 -4آزمايش مدل طراحي شده براي ارزيابي سيستم واقعي
ب-علم مدیریت:
پيشرفتهاي فنآوري پس از جنگ راههاي جديدي را براي حل مسايل مديريتي فراهم آورد كه از آخرين
رهآوردهاي رايانهاي پيشرفته با استفاده از پژوهش عملياتي برخوردار ميباشد كه موجب پديدار شدن علم
مديريت شد .علم مديريت از كاربرد متنوعي برخوردار است كه عبارتند از:
 -1پيشبينيهاي رياضي.
 -2مدلسازي موجودي انبار.
 -3برنامهريزي خطي.
 -4نظريه صف
 -5مدلهاي شبكه
 -6شبيهسازي
نقاط قوت و ضعف مدیریت کمی
قوتها
ضعفها
 -1تمركز بر تصميمگيري.
 -2استفاده از مدلهاي رياضي در مديريت.
 -3استفاده از شاخصهاي اقتصادي در تصميمگيري.
 -4استفاده از رايانه براي پردازش سريع اطالعات
 -5عدم آشنايي بسياري از مديران با روشهاي كمي.
 -6علم مديريت قادر به تحليل مسايل روانشناسي و رفتاري نيست.
 -7پيچيده بودن و تخصصي بودن مفاهيم كمي درک آنها را مشكل ميكند.
مكاتب تكاملی مدیریت:
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با توجه به مطالب مطرح شده مكاتب كالسيكها ،نئوكالسيكها تجديدنظرطلبان ،مكاتب كمي و ادامه رشد آنها
در موضوعاتي كه مورد تاكيد آنها بوده ،بايد پذيرفت كه مرزهاي بين مكتبهاي مختلف روز به روز مخدوشتر
ميشوند ،اما ديدگاههاي تكاملي جديدي نيز زايش يافتهاند كه محصول نيمه دوم قرن  20ميباشند هر چند
زمينههاي برخي از اين نظريات از قبل فراهم بوده و تكامل مديريتي آنها از  1950به بعد بوده است .نظريات
مانند نگرش سيستمي ،نگرش اقتضايي و نگرش نوين روابط انساني محصول چند دهه اخير هستند.
نگرش سیستمی:
اين نظريه براين تفكر استوار است كه بايد سازمان را به منزله يك كل نظام يافته در نظر گرفت ،بر مبناي اين
نظريه ،از تحليل دادهها براي حل مسايل و اتخاذ تصميم استفاده ميشود.
نظریه اقتضاء:
اين نظريه مانند نظريه سيستمي بر سازمان و ارتباط آن با محيط تاكيد دارد .به موجب نظريه اقتضاء سازمانها
از نظر وسعت و اندازه ،شكل قانوني ،وضعيت فنآوري ،نيروي انساني و عوامل ديگر با امكانات و محدوديتهايي
روبرو هستند و براي بقاء خود را بايد با عوامل محيطي تطبيق دهند و بنا به موقعيت يكي از اشكال سازماني
يا تركيبي از آنها را برگزينند.
بطور كلي دو مفهوم سيستمهاي باز و شرايط نامطمئن زيربناي ساختاري نظريه اقتضاء را تشكيل ميدهند.
عنوان رهيافت اقتضايي در سال  1967توسط الرنس و لورچ پيشنهاد شد و سپس توسط صاحبنظراني ديگري
دنبال گرديد اين رويكرد در پي ايجاد اصول با دستورالعملهاي عمومي رفتاري نيست و با نسبيتها و نه
مطلقها سروكار دارد .بنابراين در مديريت اقتضايي رعايت اهداف اساسي و تعهدات الزامآور است و
انعطافپذيري با رعايت اين دو مبنا تحقق يابد.
مكتب کمی مدیریت
يكي ازجريانهاي مديريت حركت ازتوجه به انسان براستفاده ازابزارهاي كمي جهت كمك به برنامه ريزي
وكنترل براي امورسازمان بود.تاكيداين مكتب،يعني مكتب كمي مديريت بررويكردهاي رياضي درمسائل
مديريت است.ان رويكرددرطي جنگ جهاني دوم براساس پژوهشهاي گروهي وتيمي كه برروي رادارهاي
پيشرفته ،سيستم هاي هدايت كننده،پرتاب موشك،نظريه اطالعات وبمب اتمي انجام شدشكل
گرفتوبعدازآن،ابزارهاي كمي درتمام جنبه هاي موسسات تجاري وبازرگاني مورداستفاده قرارگرفت.اگرچه
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بسياري ازنويسندگان مديريت اين جريان فكري رابه عنوان يك مكتب تلقي نمي كنندوبعدازمكتب روابط
انساني،مكتب سيستمي مطرح مي شود.
تصمیم گیری
تصميم گيري مهم ترين واساسي ترين وظيفه مديران هرسازمان،درهمه رده هاي سازماني
است.درواقع،سرنوشت سازمان هابه وضعيت ونتيجه تصميم گيري مديران بستگي داردوهراقدامي ازطرف
مديرنوعي تصميم گيري است.تصميم گيري را مي توان اين گونه تعريف كرد":فرايندتعيين وانتخاب اقدام
ياعملي به منظورحل مشكل يامسئله مشخص".معموال درهرنوع تصميم گيري مديربامشكل يامسئله اي مواجه
مي شودكه بايدبراي آن راه حلي بيابد.مسئله يامشكل رامي توان چنين تعريف كرد":تفاوت بين وضعيت
موجودباآنچه موردنظربوده است".مثال كاهش درميزان فروش،درمقايسه باآنچه كه برنامه ريزي شده،ياميزان
شكايات مردم ازخدمات سازمان هاي دولتي هنگام پاسخگويي به تقاضاي آنان،اشاره براين نكته داردكه سازمان
بامشكل يامسئله اي روبروست .هربرت سايمون برنده جايزه نوبل،تصميم گيري را درسه مرحله شرح مي دهد:
( )1اطالعات )2( ،طراحي )3( ،انتخاب .مرحله اطالعات شامل جستجو به منظور شرايط الزم براي تصميم
گيري است.مرحله طراحي شامل يافتن راه حل ،بررسي امكانپذيري اقدامات مورد نظررا شامل مي شود و سوم
انتخاب مناسب ترين راه حل عملي.
انواع تصمیم گیری
دراداره سازمان ودرقلمرو وظايف و مسئوليت هاي هرمدير،مسائل گوناگوني بروز ميكند كه مدير بايد در باره
آنها تصميم بگيرد .اموري كه مدير با آنها روبروست به دودسته تقسيم مي شود ) 1:امورعادي و تكراري؛) 2
امور غيرعادي ونامنتظره .امرعادي درسازمانها تاحدود زيادي مشخص هستند و معموال حل و فصل آنها مشكل
نيست؛مثالتاخيركاركنان درحضور يا كم توجهي به مشتريان يا مراجعه كنندگان درسازمان هاي دولتي واداري
جامعه ما امري غيرعادي نيست .ازاين رو مشكالت و مسائل تكراري درسازمان رامعموال با وضع مقررات،
دستورالعمل ها وخط مشي ها ميتوان حل كرد .غيبت هاي مكرر و ناديده گرفتن اصول وضوابط سازماني نمونه
هاي ديگري ازامورعادي هستندكه براي رويارويي با آنها،وجوددستورالعمل ومقررات تنظيمي مي تواندپاسخي
براي اين قبيل مشكالت ومسائل سازماني باشد.اين نوع اموروتصميمات را تصميم گيري برنامه ريزي شده مي
نامند،اصوال اين نوع تصميم گيري براساس يك رويه منظم انجام مي شودوبه طورمعمول تصميم گيرنده
وضعيت رامي داند.تصميم گيريهاي مديريتي كه برمبناي خط مشي هاي سازماني،رويه هاومقررات
هستنددراين چارچوب مي باشند.درحالي كه تصميم گيري هاي برنامه ريزي نشده چنين مقدمه ورويه اي
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رادنبال نمي كنند.اين نوع تصميم گيري هاتاحدودي بدون ساختارهستندومعموال به نگرش وديدگاهي خالق
نيازدارند.تصميم گيري برنامه ريزي نشده معموال به طورمستمروتكراري پيش نمي آيدوچه بساموردي ويكباره
باشد،مانندتصميم براي توسعه سازمان وانواع توليد،ادغام شدن درسازمان ديگر،انتقال محل سازمان ومواردي
ازاين قبيل.بديهي است هنگامي كه مديري بااين نوع مسائل روبرو مي شود،براي حل آنهادستورالعمل ياروشي
ازقبل تعيين شده نخواهدداشت.
نهضت نوین در روابط انسانی:
نهضت نوين روابط انساني خود را مديون نگرش اقتضايي ميداند در اين نهضت به صورت منسجم و يكپارچه
و با ديدگاهي مثبت به ماهيت انسان توجه شده و بر مبناي شيوهاي علمي به بررسي موضوع پرداخته ميشود.
اين نهضت در دهه  1950شروع و در دهه  1960به اوج خود رسيد .صاحبنظران اين مكتب تالش كردند با
درهم آميختن تحقيقات علمي ،تجربيات اداري ،آزمايشگاهي و بررسيهاي ميداني ،مجموعهاي جامع و علمي
از اصول مديريت ارائه دهند ،كاري را كه ابتدا فايول انجام داد .اصول ارائه شده به وسيله اين دسته از
انديشمندان بر مفهوم كيفيت كار و نيز بر رابطه فرد با ساير اعضاء وجه ميكند .برخي صاحبنظران اين نهضت
عبارتند از:
1ادگار اچ شاين :پژوهشگر آمريكايي كه در سال  1965با مطالعات انجام داده طبقهبندي جديدي از فرضياتدرباره انسان ارائه داد :الف -انسان عقالني -اقتصادي ب-انسان اجتماعي ج-انسان خودياب د-انسان پيچيده.
 -2دبلیو ادوارد زدمینگ:
وي يك آمريكايي متخصص علم آمار بود كه به علت تجديد حيات صنعت ژاپني شهرت يافت .فلسفه اين
نويسنده در سال  1986تحت عنوان زنجيره واكنش در سال  1986منتشر شد وي معتقد است كه بهبود
كيفيت به كاهش هزينهها منجر ميشود ،در نتيجه بهرهوري افزايش مييابد و سهم بيشتري از بازار بدست
ميآيد و سرانجام بقاء و رشد شركت تضمين و مشاغل بيشتري ايجاد ميشود.

 -3توماس جی پیترز و رابرت اچ واترمن:
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در سال  1982نهضت نوين روابط انساني به صورت فزايندهاي مورد توجه واقع شد .اين دو دانشمند نتايج
پژوهشي در  43شركت بزرگ و موفق را كه طي  20سال گذشته سودآور بودند منتشر كردند اين مطالب در
كتابي تحت عنوان «در جستجوي كمال» منتشر گرديدهاند.
 -4پیتر دراکر:
وي در اتريش بدنيا آمد و در رشته حقوق فارغ التحصيل شد .در دهه  1940سر دبير نشريه و مشاور صنعتي
جنرال موتورز بود .مهمترين اثر او كتاب «عمل مديريت» بود كه در سال  1954منتشر شد مديريت بر مبناي
هدف را ارائه داد وي براي يك موسسه هشت هدف را بشرح زير تعيين ميكند:
1بازاريابي -2نوآوري -3سازمان انساني -4منابع مالي -5منابع مادي -6قدرت توليد (بازدهي) -7مسؤليتاجتماعي -8شرايط سود.
 -5تئوریZ:
ويليام جي اوچي استاد دانشگاه كاليفرنيا در لس آن جلس در كتاب پر فروش تئوري ، Zچگونگي رويارويي
مديريت آمريكايي با چالش مديريت ژاپني كه در سال  1981منتشر شد به تغيير روايت آمريكايي شيوه
مديريت ژاپني پرداخت .فردلوتانز تئوري  Zرا تاكيدي بر اهميت فرهنگ سازماني تعبيه ميكند .اوچي
ويژگيهاي مديريت آمريكايي را تئوري  Aو ژاپني را  Jو تركيب اين دو را  Zناميد.
جنگل نظریههای مدیریت:
در سالهاي اخير براي تجزيه و تحليل مفاهيم نظري مديريت ،رهيافتهاي جديدي توسعه يافته كه هر روز بر
تعداد آنها نيز افزوده ميشود .هارولد كونتز ،صاحب نظر معاصر مديريت در سال  1961از اين وضع تحت
عنوان جنگل نظريههاي مديريت نام برد .در اين رهيافتها تالش ميشود مديريت بصورت عيني ،عملياتي و
مفيد براي افراد بويژه مديران تحليل شود و در عمل راه مناسب را به آنان تجويز كند .در علت ارائه نظريه
جنگل مديريت موارد زير بر شمرده شده است:
 -1معاني متنوعي كه براي كلمات مشترک مانند سازمان ارائه شده است.
 -2گوناگوني تعريف مديريت به عنوان مجموعه اي از دانش.
 -3عدم درک ماهيت و نقش اصول و تئوري.
 -4ضعف آموزشي بسياري از افراد در زمينههاي مربوط به مديريت.
 37کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و امالك ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا،

دکتر محمدحسن حد ادی www.kenare-gostare-aras.ir

 -5ضعف فزاينده بسياري از متخصصات بر اثر عدم تمايل يا عدم توانايي به درک همديگر.
در وضعيت حاضر رهيافتهاي متنوعي را براي مطالعه علم مديريت و نظريههاي آن بيان كردهاند كه عبارتند
از :الف-رهيافت تجربي يا موردي ب-رهيافت رفتار متقابل افراد .ج-رهيافت رفتار گروهي د-رهيافت همكاري
نظامهاي اجتماعي يا سيستمهاي اجتماعي-تعاوني هـ-رهيافت سيستمهاي اجتماعي -فني و-رهيافت
تصميمگيري .ز-رهيافت سيستمي يا نظامگرايي .ح-رهيافت رياضي يا علم مديريت .ط-رهيافت اقتضايي يا
موقعيتي ي-رهيافتهاي نقشهاي مديري .ک -رهيافت عملياتي ل-رهيافت مديريت استراتژيك.
فریمن می گوید تئوریهای مدیریت  2مقام دارد:
)1مقام عمل :تئوريها بايد با توجه به شرايط فرهنگي و ارزشهاي يك جامعه پاسخگو باشند .اگر چنين بود
يا گرانبار از ارزش است . Value-ladenمي گوييم اين تئوري
يا ارزش زدوده هستند .يعني اين ) Value-free 2مقام نظر :همه تئوري پردازان معتقدند تئوريهاي آنان
تئوريها جهان شمول بوده و محدود نيستند.
ما هم از اين زاويه به تئوريها نگاه مي كنيم .شايد بعضي از اين تئوري ها را بشناسيد ،مانند تئوري نيازهاي
بشري مازلو .شامل  5نياز :فيزيولوژيكي ،امنيت ،عشق و محبت ،تعلق اجتماعي ،خودشكوفائي كه در همه
جوامع بشري صدق مي كند و فقط ممكن است مصاديق آن متفاوت باشد .مثال نياز به امنيت در كشور ما با
نياز به امنيت در يك كشور افريقايي فرق دارد .ولي همه به نيازهاي فيزيولوژيكي محتاج هستند.

در یک طبقه بندی دیگر تئوریهای مدیریت یا سازمان را به  3دسته تقسیم می کنند:
 -1تئوريهاي توصيفي ) :(descriptiveتئوريهاي سازماني عمدتا چون سازمانها را توصيف مي كنند در اين
گروه قرار مي گيرند.
 -2تئوريهاي تجويزي ) :( prescriptiveتئوريهاي مديريت چون براي سازمانها نسخه مي پيچند و تجويز
ميكنند در اين دسته بندي قرار مي گيرند.
 -3تئوريهاي عملگرا ) :(pragmaticبرخي مانند تئوري مديريت علمي تيلور در اين گروه قرار مي گيرند.
سیستم های اطالعاتی
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امروزه اطالعات يكي از منابع اصلي و باارزش هر سازماني مي باشد.همانطور كه منابع انساني،مواد اوليه،ماشين
آالت،در روند توليد كاال و خدمات داراي نقش اساسي هستند اطالعات نيز داراي جايگاه ويژه اي مي اشد.هرچه
سازمان بزرگتر و حجم عمليات آن پيچيده تر مي شود اطالعات نقش و اهميت بيشتري پيدا ميكند.همانطور
كه منابع غيراطالعاتي از قبيل پرسنل،پول،مواد و ماشين آالت نياز به اداره شدن دارد اطالعات نيز به عنوان
يكي از منابع مهم نياز به مديريت دارد.مديريت اطالعات در يكي سازمان مبادرت به طراحي سيستمي مي
نمايد تا كار جمع آوري داده و پردازش آن و توليد اطالعات و توزيع آن را در پيكره سازمان به عهده بگيرد
تااينكه اطالعات بتواند وظيفه خود را همچون جريان خون در بدن انسان بطور مداوم و پيوسته به انجام رساند
مهم ترين دريافت كننده اطالعات،مديريت است كه حسب برنامه ريزي،نظارت و اخذ تصميم بدان نياز دارد.در
جهان پر از رقابت نيرومندترين صالح اطالعات است.اطالعات به مديران كمك ميكند كه عملكرد خود را بهبود
بخشند،با رقيبان مبارزه كنند،به نوآوري روي آورند،تعارضات را بكاهد و خود را با تحوالت سريع بازار تطبيق
دهند.
اهمیت سیستم های اطالعاتی
در سال هاي اخير سيستم اطالعات مديريت با استقبال زيادي روبرو بوده و دولت ها و سازمان ها سرمايه
گذاري زيادي در اين خصوص داشته اند.بخصوص در كشورهاي پيشرفته اين توجه به نسبت باال مي باشد و
اهميت موضوع به دو دليل عمده زير مي باشد.
-1سيستم اطالعات ابزاري است براي تصميم گيري،از طرفي تصميم گيري جوهره مديريت است و مدير زماني
معنا و مفهوم پيدا ميكند كه دست به تصميم بزند به زبان ديگر ميتوان گفت كه مديريت مساوي تصميم
گيري است.ازآنجايي كه اطالعات،اساس تصميم گيري است،جنبه ا از سازماندهي كه فرايند جريان اطالعات
را شرح مي دهد موردتوجه زيادي قرار مي گيرد.يك دستورالعمل خوب براي اخذ تصميم از  90درصد اطالعات
و  10درصد الهام و بينش تشكيل مي شود.براين اساس مالحظه مي شود كه پايه يك تصميم خوب اطالعات
است.اگر ساختار تصميم گيري در سازمان براساس اطالعات نباشد تصميمات بر مبناي ذوق و سليقه افراد
بوده و آن موقع سازمان قطعا از اهداف خود دور خواهد شد.

تعریف اطالعات
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داده ها پس از پردازش به صورتي كه داراي معني و مفهوم باشند،تبديل به اطالعات مي شوند.پردازش داده
ها ممكن است شامل آميختن حقايق يا غربال كردن جزئيات نامربوط آنها باشد.به ديگر سخن،اطالعات در
واقع داده هاي تغيير شكل يافته اي هستند كه معني يا آگاهي و معرفت خاصي را ابالغ ميكنند.
تعریف سیستم اطالعاتی
سيستم اطالعاتي سيستم است كه داده ها را از واحد هاي مختلف دريافت نموده و توليد اطالعات ميكند و
اطالعات مربوط ،بموقع،دقيق و شكيل را در اختيار سطوح مختلف مديران جهت تصميم گيري بهينه قرار مي
دهد.
تاریخچه استفاده از اطالعات و سیستم های اطالعاتی
بسياري از تاريخ نويسان عقيده دارند كه يكي از مشخصات تمدن هاي مترقي،توانايي آنها در توليد و كاربرد
موثر اطالعات است.مثال در دره بين النهرين  4500سال پيش از ميالد مسيح تمدن هايي شكوفا شد.ازجمله
نكات جالب توجه در باب اين تمدن ها آن است كه در اين تمدن ها سرلوحه اي گلي داراي شكلها و اندازه
هاي متفاوت،سوابق امور به نحو نسبتا پيشرفته اي ثبت و نگهداري مي شد.
بي از پانصدسال پيش،سرخپوستان اينكايي آمريكاي جنوبي سيستم هاي اطالعاتي نسبتا جامعي به وجود
آوردند كه از پايگاه هاي اطالعاتي و مدل هاي پردازش داده ها برخوردار بود و از هزاران رشته نخ گره خورده
تشكيل مي يافت كه جمعيت يك روستا،عوارضي كه بدان تعلق مي گرفت،مقدار غله هر انبار،معامالت
تجاري،شعر،سوابق جنگ ها و ساير رويدادهاي تاريخي را نشان مي دادند.با آراستن گره ها و رنگ هاي گوناگون
در نظم هاي متفاوت،تركيبي از فرمول هاي ياري دهنده حافظه ،ارقام و اطالعات را ايجاد مي كردند،در واقع
اينكاها پيشروان تحليل گران سيستم امروزند.
نخستين نظام هاي اطالعات كه در دهه  1950ميالدي به وجودآمد.بيشتر جنبه عملياتي داشته و كارهاي
ساده دفتري را به صورت خودكار مي آورد.پس از آن در دهه  1970نظام اطالعات رده مديريت و در دهه
 1980نظام هاي اطالعات در رده راهبردي و مديريت ارشد پا به ميدان گذاشتند.از آنجايي كه نظام هاي
نخستين ،بيشتر جنبه فني و عملياتي داشتند مديران مي توانستند مسئوليت آنها را به كاركنان فني رده پايين
تفويض كنند.ولي نظام هاي كنوني به گونه مستقيم بر تصميم گيري مديريت و برنامه هاي راهبردي مديران
ارشد اثر دارند و در بيشتر موارد گزينش فرآورده ها و چگونگي ساخت آنها را نيز در بر مي گيرند.بنابراين نمي
توان مسئوليت اين نظام ها را در بست در اختيار تصميم گيران فني گذاشت.
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اجزاء سيستم اطالعات
سیستم اطالعات دارای دو بخش عمده می باشد
-1تكنولوژي يا فن آوري اطالعات(:)Information Technologyكه خود شامل سخت افزار و نرم افزار مي
باشد.
سخت افزار:به اجزايي از تكنولوژي گفته مي شود كه قاال لمس و رويت مي باشد كه شامل رايانه و اجزاء جانبي
آن شامل چاپگر و اسكنر و ...مي باشد.
نرم افزار:اجزايي از سيستم اطالعاتي كه ملموس و همچنين قابل رويت نيست كه شامل انواع برنامه هاي
كامپيوتري مي باشد.
-2نيروي انساني:به كليه افرادي كه در ايجاد ،تسهيل و در به كارگيري و استفاده از سيستم اطالعاتي نقش
دارند نيروي انساني گفته مي شود و نيروي انساني شامل  3گروه مي باشد.
-2-1گروه اول كساني هستند كه در ايجاد سيستم اطالعات نقش دارند به اصطالح طراحان و برنامه نويسان
گفته مي شود عمده كار اين گروه قبل از بهره برداري است.
-2-2گروه دوم راهبران و متصديان مي باشند و تسهيالتي را در سيستم ايجاد ميكنند تا كاربران و سازمان
بهتر بتواند از سيستم استفاده نمايد.مديران شبكه هاي كامپيوتري در اين گروه قرار دارند.
-2-3گروه سوم كساني هستند كه وظيفه آنها استفاده از سيستم هاي اطالعاتي مي باشند و كابران از اين
گروه مي باشند .از مديران عالي سازمان تا پرسنل اجرايي كه از برنامه استفاده ميكنند جزء كاربران و از گروه
سوم مي باشند .كار دو گروه اول به منظور ايجاد تسهيالت براي راحتي كار گروه سوم مي باشد.
انواع سیستم های اطالعات
-1سيستم پردازش مبادالت ()Transaction Processing System:TPS
سيستم مكانيزه كردن فعاليت هاي يك بخش و يا واحدي از سازمان مي باشد.مانند سيستم حقوق و
دستمزد،حضور و غياب كاركنان ،آموزشي كاركنان...،تمركز اين سيستم بر روي داده است.كارهاي روزمره
سازمان را انجام داده و سولبق آنها را نگهداري و ثبت ميكنند و داراي دو ويژگي مهم مي باشد.نخست اينكه
اين نظام ها مرزهاي ميان سازمان و محيط پيرامون را گسترش مي دهند .آنها مشتريان را با انبارها،كارخانه
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ها،و مديريت سازمان،پيوند مي زنند .دوم اينكه سيستم پردازش مبادالت،بزرگترين منبع تامين اطالعات براي
ديگر نظام ها مي باشد.امروزه براي سازمان ها دشوار است كه بدون اين سيستم فعاليت كنند.
-2سيستم اطالعات مديريت()Management Information System:MIS
اين سيستم ارتباط منطقي بين TPSهاي مختلف راايجادمي كندوتمركزآن برروياطالعات است.اين سيستم
درانجام وظيفه هاي برنامه ريزي،كنترل وتصميم گيري رده مديران،كارسازندواطالعات راازTPSهادريافت نوده
ودرشكل گزارشهاي چكيده وموردي به مديران عرضه مي كند.اين اطالعات ازديدگاه فني كمترپيچيده بوده
وبيشتربه رويدادهاي درون سازمان مربوط است.
-3سيستم پشتيباني تصميم گيري()Decision Support System:D.S.S
سيستمي است كه بديل هاوگزينه هايي رادراختيارتصميم گيران قرارمي دهدوآنهاباتعامل بااين سيستم مناسب
ترين گزينه هارابراي خودانتخاب خواهندكردوتمركزآن برروي گزينه هاست وتوان تصميم گيري راتضمين مي
نمايد.
سيستم هاي پشتيباني تصمم گيري را بيشتر به صورت مستقل و در واحد سازماني استفاده كننده از آن برپا
ميكنند ولي وجود پيوند ميان اين سيستم و ديگر سيستم ها ضروري و سودمند است.و عمدتا از دوسيستم
اطالعات مديريت و پژوهش عملياتي استفاده مي نمايد.
-4سيستم خبره()Expert System:E.S
سيستمي است كه اين مكان را فراهم ميكند كه بجاي خبره تشخيص مساله داده و راه حل مناسب تجويز كند
و يا به جاي خبره تصميم گيري ميكند.سيستم خبره يكي از شاخه هاي هوش مصنوعي است كه به اين
سيستم هوشمند نيز گفته مي شود.در اين سيستم تاكيد و تمركز روي تصميم است.
-5سيستم اطالعاتي مديران ارشد اجرايي))Executive Information System: E.S.S
سيستمي است كه اطالعات را با سهولت و با شكل و فرم مناسب در اختيار مديران ارشد اجرايي قرار مي دهد
به نحوي كه آنها در حداقل زمان بيشترين مفاهيم اطالعاتي را دريافت كنند.در اين سيستم به مشخصه شكيل
بودن اطالعات بيشترين توجه مي شود.چون مديران ارشد اجرايي با كمبود وقت و تنوع مشغله ذهني مواجه
بوده و با توجه به مسئوليت زياد نياز هست كه در اسرع وقت تصميم گيري نمايند لذا اين سيستم،اطالعات
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مورد نياز را با شكل ها و گراف هاي گويا در اختيار مديران قرار مي دهد.در اين نوع سيستم ها تاكيد و تمركز
روي شكل اطالعات مي باشد.
-6سيستم اطالعات استراتژيك)) Strategic Information System: SIS
سيستمي است كه سازمان را در انتخاب استراتژي خودش كمك مي كند و از طرفي اين امكان را فراهم مي
كند كه سازمان روابط مناسبي با عوامل رقابتي داشته باشد.عوامل رقابتي شامل:رقباي بالفعل،رقباي
بالقوه،خريداران،كاالي جايگزين و عرضه كنندگان كاال مي باشد.
-7اتوماسيون ))Automation Systems office: o.A.S
فعاليت ستادي يك سازمان را به صورت اتوماتيك و خودكار در مي آورد.به طوري كه از حداقل كاغذ استفاده
شود چون فعاليت ها و عمليات ها در صنعت سهل تر و شفاف تر بوده و پيچيدگي هاي كمتر نسبت به فعاليت
هاي ستادي داشته،اتوماسيون اول در آنجا به انجام رسيده است.و امروزه اين كار در سيستم اداري سازمان ها
انجام ميگيرد از جمله در كشور خودمان نيز شاهد هستيم كه تعدادي از ادارات پيشرو،سيستم مكاتبات اداري
به صورت مكانيزه در آمده و از حداقل كاغذ استفاده مي شود.
-8سيستم هاي اطالعاتي بين ))Inter Organization System: I.o.S
سازمان ها به علت اينكه با ديگر سازمان ها در تعامل بوده به خصوص با توجه به نوع خدماتي كه ارائه مي
دهند نياز است بعضي مواقع با ديگر سازمان ها هماهنگ گرديده و مبادرت به تهيه سيستمي بنمايد كه نياز
هردو سازمان را برآورد نمايد.مثال بعضي از سازمان ها با عرضه كنندگان كاال و يا خريداران كاال يك ارتباط و
يك سيستم اطالعاتي بين سازمان ايجاد كرده اند.در دنياي رقابتي براي جايگاه مناسب سازمان ها چنين
سيستمي توصيه مي شود.مثال ارتباط شركت هاي هواپيمايي و آژانس هاي هوايي.

اثربخشی سازمانی
 -1تعریف اثربخشی :مجموعه فرايندها و فعاليت هايي كه موجب مي شود تا يك سازمان به اهداف
بلندمدت و كوتاه مدت
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خود دست يافته و ذينفعان استراتژيك خود را شناسايي نموده و خواسته هاي آنان را برآورده ساخته و موجب
بقاي سازمان شود اثربخشي تعريف مي شود.
 -2معیارها و مقیاسهای اثر بخشی یا عوالم اثر بخشی سازمان را نام برده و تعریف کنید؟
 -1اثربخشی کلی :يعني مقايسه عملكرد سازمان يا اسناد و عملكردهاي گذشته و يا استفاده از
قضاوتهاي اشخاص مطلع و بصير و آگاه براي اندازه گيري عملكرد سازمان
 -2بهره وری :يعني مقدار يا حجم محصوالت و خدمات ارائه شده توسط سازمان كه در سه سطح فردي -
گروهي و سازماني اندازه گيري ميشود.
 -3کارایی  :يعني نسبت بين عملكرد سازمان و هزينه هاي متحمل شده سازمان
کارایی =میزان عملكرد سازمان  /میزان هزینه های سازمان
 -4سود :يعني درآمد حاصل از فروش منهاي كل هزينۀ و تعهدات ايجاد شده سازمان
 -5کیفیت  :منظور كيفيت محصوالت يا خدماتي است كه توسط سازمان ارائه مي شود.
 -6حوادث  :يعني ميزان سوانح و اتفاقاتي كه حين كار بوجود مي آيد و موجب اتالف وقت مي شود.
 -7رشد  :يعني مقايسه وضعيت فعلي سازمان با وضعيت گذشته سازمان از نظر ميزان فروش -دارايي ها  -كل
نيروي كار -ظرفيت سازمان و سود و سهم بازار و نيز ميزان ابدعات و نوآوري هاي سازمان.
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